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2014  výroční zpráva

Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, vážení partneři,

dovoluji si Vám předložit výroční zprávu akciové společnosti Centrum evrop-
ského projektování, ve které se poohlédneme za rokem 2014.

Centrum evropského projektování a.s. bylo založeno koncem roku 2007 s cí-
lem stát se profesionálním partnerem organizaci v kraji i mimo něj. Od svého 
založení se v oblasti profesionalizace naše společnost velmi posunula. Získali 
jsme certifi kace ISO 9001, 10006. Úspěšně jsme prošli certifi kací Společnosti 
pro projektové řízení a získali potvrzení o Efektivním projektovém řízení. Naši 
projektoví manažeři jsou certifi kováni v mezinárodně uznávané certifi kaci 
IPMA.

Obce, města a další subjekty se na nás mohou obrátit, pokud mají zájem 
o zpracování žádosti, zajištění řízení projektu, kompletní administraci veřejné 
zakázky, proškolení svých zaměstnanců v oblasti dotačního managementu, 
veřejných zakázek či projektového řízení či ověřit kvalifi kaci svých zaměst-
nanců v oblasti projektového řízení. 

V roce 2014 jsme se stali již zavedenou autorizovanou osobou v ČR v rámci 
národní soustavy kvalifi kací (NSK) s oprávněním ověřovat kvalifi kace mana-
žer projektu a administrátor projektu. V novém programovém období budou 
kladeny vyšší nároky na odbornost a kvalifi kaci jednotlivých členů projek-
tových týmů a některé operační programy se již výslovně na kvalifi kaci dle 
tohoto standardu výslovně odkazují. CEP je již nyní připraven nabídnout akre-
ditované kurzy a připravit na zkoušky.
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Za celý tým
Centra evropského projektování

PhDr. Jiří ŠTĚPÁN, Ph.D.
předseda představenstva

Působení v oblasti dotací a veřejných zakázek je pohybem na minovém poli, na kterém dochází průběžně k posunu min. 
Čelit tomuto prostředí, není jednoduché. Jsme rádi, že můžeme říci, že se nám i v roce 2014 podařilo většinu min minout 
a dojít s našimi projekty a zakázkami do zdárného cíle.

V tomto roce jsme připravovali 3 žádostí o dotaci a řídili jsme 134 projektů. Mezi našimi projekty jsou např. Rentzova 
barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu, Simulátor pro výuku harvestorových technologií, Pohádkové Krkonoše a Pod-
krkonoší, Kuks - Braunův kraj, Zateplení budovy Katastrálního pracoviště Trutnov, Modernizace technologie chlazení 
zimního stadionu Nová Paka a mnoho dalších. 

Administrovali jsme 108 veřejných zakázek v objemu 345 mil. Kč.

V roce 2014 byl ukončen projekt Posilování absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Hlavním úkolem projektu bylo 
pomoci potenciálním žadatelům a příjemcům v regionálním operačním programu severovýchod s přípravou a administrací 
projektů. Velkému zájmu se těšily zejména semináře realizované v rámci projektu, kde účastníci oceňovali zejména přenos 
konkrétních zkušeností a možnost aplikovat informace ze semináře v praxi.

Dbáme i na vzdělávání vlastních zaměstnanců, které převážně fi nancujeme z projektu EDUCEP II.

Centrum evropského projektování a.s. v roce 2014 pokračovalo v úspěšně nastartovaných aktivitách, a to především díky 
společnému úsilí managementu akciové společnosti a představenstva, ale i regionálních partnerů, kterým bychom tímto 
rádi poděkovali. 
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Informace o organizaci jako celku

Správní a organizační struktura

Na úvod naší výroční zprávy si dovolujeme uvést základní údaje o naší společnosti, správní a organizační strukturu
v roce 2014.

Název Centrum evropského projektování a.s.

Zkrácený název CEP

Právní forma akciová společnost

Sídlo Československé armády 954/ 7, 500 03 Hradec Králové

Kontakt tel.: +420 495 817 802, fax.: +420 495 817 848, e-mail: info@cep-rra.cz

WWW www.cep-rra.cz

Datum vzniku 27. prosince 2007

Identifi kační číslo 275 29 576

Spisová značka B 2674 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení 43-890670267/0100, Komerční banka

Statutární orgán – představenstvo

PhDr. Jiří Štěpán předseda představenstva

PaedDr. Mgr. Josef Lukášek místopředseda představenstva

Josef Dvořák člen představenstva

Milan Maček člen představenstva

Miroslav Vlasák člen představenstva

Dozorčí rada

MUDr. Jiří Veselý předseda dozorčí rady

Ing. Jan Sobotka místopředseda dozorčí rady

Mgr. Věra Sakslová člen dozorčí rady

Prokura

Ing. Iva Krunčíková prokurista

Akcionář

Královéhradecký kraj jediný akcionář

Orgány společnosti
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Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.
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Nabízíme kompletní administraci dotačních projektů od 
A do Z. Konzultace projektového záměru, zpracování žá-
dosti, řízení projektu, závěrečné vyúčtování. Převezme-
me od Vás administrativní náročnost dotačních projektů.

Nabízíme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných 
zakázek. Zajišťujeme poradenství, přípravu a organizaci 
procesu zadávání veřejných zakázek, kontrolu zadávacích 
řízení a jejich administrace, přípravu nabídek uchazečů do 
výběrových řízení. Svěřte své nabídky do našich rukou.

Nabízíme praktické otevřené i interní kurzy šité na míru 
Vašim potřebám. Realizujeme praktické kurzy v oblasti 
projektového řízení, dotačního managementu a veřejných 
zakázek. Naše kurzy jsou akreditované Ministerstvem vni-
tra ČR a Ministerstvem školství ČR.

Nabízíme pořadatelské zajištění akcí organizovaných 
v rámci projektů podpořených ze strukturálních fondů 
a kompletní zajištění akcí pořádaných veřejnou správou 
nebo fi rmami. 

Služby Centra evropského projektování a.s.
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Centrum evropského projektování a.s.

Certifi kace projektového řízení v organizacích

Centrum evropského projektování a.s. se stalo první or-
ganizací, která úspěšně absolvovala proces Certifi kace 
projektového řízení v organizacích v souladu s rámcem 
Národního certifi kačního a akreditačního orgánu SPŘ 
a dosáhla stupně způsobilosti C – Efektivní projektové 
řízení. 

V současné době, kdy se čím dál větší množství nejrůz-
nějších lidských aktivit realizuje projektovým způsobem, 
usiluje řada organizací o rozvoj řízení projektově orien-
tovaných činností, chtějí dosáhnout vyšší míry efektivity, 
resp. snížení rizik a problémů v projektech i v organizaci 
samotné.

Řízení projektů dle normy ČSN ISO 10006:2003 

V roce 2010 byl ve společnosti zaveden management 
řízení projektů dle normy ČSN ISO 10006:2003, mezi-
národní normy pro řízení jakosti projektů. Tento certifi kát 
je dalším potvrzením systematického a kvalitního řízení 
projektů v rámci CEP.

Certifi kace projektových manažerů

V rámci CEP pracují zaměstnanci, kteří úspěšně prošli 
certifi kací v oblasti projektového řízení dle mezinárodního 
standardu IPMA. Tato certifi kace je procesem zaměřeným 
na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, progra-
my a portfolia. Způsobilost je schopností osvojit si a apli-
kovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení 
v příslušném kontextu. Certifi kace je ověřením takovéto 
způsobilosti a nikoliv akademických úspěchů.

Certifi kace konzultantů 

V Centru evropského projektování rovněž působí Certifi -
kovaná konzultantka řízení projektu IPMA PMC Ing. Iva 
Krunčíková. Certifi kace konzultantů je proces zaměřený 
na posouzení způsobilosti kandidátů nastavovat systém 
řízení projektů ve fi rmách, podporovat či koučovat řízení 
projektů, programů a portfolií a vytvářet vzdělávací progra-
my na základě analýzy stavu projektového managementu 
(PM). Způsobilost je schopností osvojit si a aplikovat 
znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v pří-
slušném kontextu z pozice projektového manažera a kon-
zultanta. Certifi kace je ověřením takovéto způsobilosti.
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Kvalita je pro nás důležitá
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Jsme přidružený člen Společnosti pro projek-
tové řízení

Společnost pro projektové řízení je zastřešující profesní 
organizací projektových manažerů v České republice. Je 
nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou 
v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím 
projektů v České republice, a to nezávisle na existenci 
odlišných standardů a metodik.

Naši klienti
Mezi naše klienty patří například:

 ■  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 ■  Ministerstvo obrany ČR

 ■  Nejvyšší kontrolní úřad

 ■  Český telekomunikační úřad

 ■  Generální ředitelství cel

 ■  Fakultní nemocnice Hradec Králové

 ■  Fakultní nemocnice Olomouc

 ■  Krkonoše – svaz měst a obcí

 ■  Kraj Vysočina

 ■  Statutární město Hradec Králové

 ■  Město Náchod

 ■  Město Jičín

 ■  Město Broumov

 ■  Město Dvůr Králové nad Labem

 ■  Město Rokytnice v Orlických horách

 ■  Město Špindlerův Mlýn

 ■  Město Třebechovice pod Orebem

 ■  Město Litomyšl

 ■  Město Turnov

 ■  Praha 12

 ■  Obec Kuks

 ■  Obec Holovousy

 ■  Obec Jičíněves

 ■  Střední průmyslová škola kamenická a sochařská

 ■  Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

 ■  Nadace Východočeská onkologie

 ■  Život bez bariér

 ■  Arrow International CR a.s. 

 ■  Matrix a.s.

 ■  Haly.biz s.r.o

 ■  OSNADO spol. s r. o.

 ■  DIKRAM s.r.o.

 ■  ICOM transport a.s.

 ■  TL-Ultralight s.r.o.
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Centrum evropského projektování a.s. v roce 2014 v číslech

Projekty Počet Výše dotace projektů

Zpracované žádosti v roce  včetně nerozhodnutých žádostí 3 42 502 446,42

Realizované projekty 124 2 664 915 300,08

Celkem 2 707 417 746,50

Veřejné zakázky Počet Předpokládaná 
hodnota

Vyhlášené a administrované zakázky 108 345 053 994,00

Lektorská činnost Počet seminářů Počet účastníků

Realizované semináře v rámci projektu PAAK i komerčně 8 168

Centrum evropského projektování – partner na cestě k Vašim cílům

Komplexnost
Sledujeme Vaše projekty v celkovém kontextu. Zda cíl a produkty skutečně přispějí k dosažení přínosů projektu a poslouží 
potřebám cílových skupin. Zda je reálné dosáhnout naplnění všech dotačních podmínek. V průběhu upozorňujeme na 
možné dlouhodobé dopady některých rozhodnutí. Propojujeme dotační management, profesionální projektové řízení a ve-
řejné zakázky. Díky šíři odbornosti týmu dokážeme poradit i v odborných oblastech, např. stavebních, personálních apod.

Profesionalita
Máme za sebou stovky úspěšných projektů a zakázek a desítky spokojených klientů. Máme profesionální a zkušený 
tým. Naši zaměstnanci mají zkušenosti v dotačním managementu, ale i v profesionálním projektovém řízení. Můžeme 
nabídnout zkušený tým složený z odborníků z různých profesí stavaři, ekonomové, strojaři atd. Naši lidé i my sami máme 
certifi kace potvrzující kvalitu našich služeb.

Otevřenost a partnerství
Nebudeme dávat naději, že Váš projekt uspěje. Odsouhlasovat kroky, které mohou vést ke korekcím. Tvrdit, že dokážeme 
změnit nastavení podmínek dotace, pokud to tak není. Povedeme s Vámi někdy i bouřlivé diskuse na téma, jak to co nejlé-
pe udělat, abychom dosáhli cíle, přínosů a dodrželi podmínky dotace. Jsme pro Vás a Vaše projekty partnerem a jednáme 
otevřeně a ve Vašim zajmu.  

KOMPLEXNOST

PROFESIONALITA OTEVŘENOST A PARTNERSTVÍ
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Centrum evropského projektování a.s.

Lektorská činnost

Naši zaměstnanci se zapojují nejen do práce na projektech a zakázkách. Nedílnou součástí jejich práce je i lektorská 
a školící činnost.

Pravidelně pořádáme semináře zaměřené na problematiku správné realizace projektů fi nancovaných z národních či struk-
turálních fondů.

Účastníci kurzů oceňují praktické zaměření kurzů a zkušenosti lektorů.

 ■  Projektové řízení

 ■  Jak řídit projekt v OP LZZ

 ■  Finanční řízení projektů

 ■  Intenzivní příprava na mezinárodní certifi kaci IPMA

 ■  Veřejné zakázky

 ■  Rekvalifi kační kurz Projektový manažer

Akreditace vzdělávacích kurzů
Kvalita našich kurzů je potvrzena i jejich akreditací u ministerstev.

Název akreditovaného programu Akreditující organizace Číslo/označení
akreditace

Délka 
školení 
(hodin)

Finanční řízení projektů Ministerstvo vnitra ČR AK/PV-1123/2012
AK/VE-817/2012

6

Jak řídit projekt fi nancovaný z OP LZZ? Ministerstvo vnitra ČR AK/PV-670/2012
AK/VE-483/2012

6

Jak řídit projekt fi nancovaný z OP VK? Ministerstvo vnitra ČR AK/VE-486/2012
AK/PV-673/2012

6

Co je projektové řízení? Ministerstvo vnitra ČR AK/VE-484/2012
AK/PV-671/2012

5

Veřejné zakázky dle zákona Ministerstvo vnitra ČR AK/PV-672/2012
AK/VE-485/2012

5

Projektové řízení ve veřejné správě dle 
IPMA

Ministerstvo vnitra ČR AK/PV-800/2011
AK/VE-563/2011

80

Administrátor projektu Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR

MSMT-16379/2013-1/404 152

Manažer projektu Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR

MSMT-16379/2013-1/404 152
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Národní soustava kvalifi kací je průběžně budovaný, stá-
tem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný 
registr profesních kvalifi kací existujících na pracovním 
trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uzná-
vané osvědčení o jejich profesní kvalifi kaci, aniž by museli 
zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydá-
vají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou 
kvalifi kací a lepší pracovní uplatnění.

Do národní soustavy kvalifi kací byly zařazeny nové profe-
se z oblasti projektového řízení: projektový administrátor, 
projektový manažer a manažer programů a portfolií.

Centrum evropského projektování a.s. se stalo 
první autorizovanou osobou v ČR pro profese:

 ■  administrátor projektu 

 ■  manažer projektu 

 ■  manažer programů a portfolií

Autorizované osoby jsou fyzické nebo právnické osoby, 
jimž bylo autorizujícím orgánem (v případě výše uvede-
ných profesí Ministerstvem pro místní rozvoj ČR) přiznáno 
právo organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní 
kvalifi kace a vydávat o tom zákonem stanovená osvěd-
čení. Certifi kaci považujeme za důležité potvrzení kvality 
služeb. 

Nejdříve 
si s Vámi 

vyjasníme pro-
jektový záměr 

a aktivity 
projektu

Najdeme 
Vám vhodný 
dotační titul

Seznámíme Vás 
s podmínkami dotace, 
zpracujeme projektový 

list, zvážíme reálné 
šance na úspěch 

Nabídneme 
Vám zpra-

cování a řízení 
projektu

Zpracujeme 
kompletní 

žádost včetně 
příloh studie 

proveditelnosti 
atd.

Pomůžeme 
Vám nastavit 
projekt, tak 

aby co nejlépe 
vyhovoval 

podmínkám 

Zpracujeme 
závěrečnou 

zprávu 
a vyúčtování.

Zajistíme komu-
nikaci a konsul-
taci s Řídícím či 
prostředkujícím 
orgánem pro-

gramu

Předložíme 
projekt 

a vyřídíme 
případné 

připomínky

Provedeme 
Vás realizací 

projektu.

Dohlídneme 
na dodržení 
podmínek 
programu.

Zajistíme výběrová 
řízení, zpracujeme 

monitorovací zprávy, 
žádosti o změny, 

žádosti o platby atd.

Máte projektový záměr? Hledáte zdroj fi nancování? Navštivte nás či nám napište.

Projektové řízení
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Centrum evropského projektování a.s.

Konzultační místo

CENTRAL EUROPE
V roce 2014 jsme pokračovali ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj při realizaci projektu Central Europe - Ná-
rodní kontaktní místo. Poskytovali jsme služby v podobě expertní podpory příjemcům dotace či potenciálním žadatelům 
programu Central Europe. Nejvyšší podíl činnosti Centra evropského projektování a.s. byl v tomto roce na tvorbě shrnující 
publikace o projektech českých partnerů podpořených projektů programu Central Europe.

Projekty v programu Central Europe
zapojení českých partnerů v rámci uskutečněných výzev v období 2007-2013

(verze březen 2013)

Výběr 12 úspěšně realizovaných projektů 

z programu Central Europe 2007 – 2013
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Projekt Posílení absorpční 
a administrativní kapacity 
(dále jen PAAK) byl reali-
zován 15. 02. 2008 – 

15. 07. 2014.

Cílem projektu bylo zvýšení absorpční a administrativní 
kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednic-
tvím vytvoření partnerství krajů Královéhradeckého, Par-
dubického a Libereckého. 

Pro naplnění tohoto cíle byl vytvořen systém podpory, 
který pomůže subjektům z území úspěšně čerpat fi nanční 
prostředky z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severovýchod a tím dojde ke zvýšení ab-
sorpční kapacity.

Projekt PAAK umožňuje sdílet zkušenosti a znalosti jiných 
pomocí tzv. pilotních projektů. Ty mohou být vzorem a in-
spirací pro další žadatele a příjemce v případě, že s pro-
jektem začínají, že již uspěli a vstupují do realizace nebo 
projekt ukončují a vstupují do fáze udržitelnosti projektu. 

Systém podpory:

 ■ Pilotní projekty v přípravě

 ■  Pilotní projekty v realizaci

 ■  Semináře a jejich výstupy

 ■  Informační centra

 ■  Analýzy absorpční kapacity

 ■  Brožury

 ■  Webová stránka projektu 

Za silnou stránku projektu považujeme organizační struk-
turu. Díky zapojení Úřadu Regionální rady do Řídícího 
týmu projektu mohly změny a vývoj v projektu být diskuto-
vány v průběhu jednání. Nejednalo se o formální písemné 
řešení a ofi ciální stanoviska.

Zapojené kraje mohly potřeby regionu, se kterými se se-
tkávají, přímo přenášet do projektu samotného. 

Dále zapojení partnerů různých organizací do výběru pilot-
ních projektů. Díky tomu byl zajištěn transparentní výběr 
pilotních projektů, které zastupovaly všechny oblasti pod-
pory a různé právní subjekty.

Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)

Žadatel Centrum evropského projektování a.s.

Operační program Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Rozpočet 64 243 716,86 Kč

Výše dotace 56 211 169,79 Kč

Partneři projektu Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
www.kraj-lbc.cz

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
www.kr-kralovehradecky.cz

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
www.pardubickykraj.cz

Webová stránka projektu www.cep-rra.cz/paak
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Pilotní projekty
V průběhu realizace projektu bylo vyhlášeno 10 výzev 
k předkládání pilotních projektů (8 výzev + 2 doplňkové vý-
zvy). V rámci výzev bylo předloženo 156 žádostí o poskyt-
nutí asistence a bylo vybráno celkem 47 pilotních projektů, 
45 z nich byla podepsaná dohoda o poskytnutí asistence.

Na základě průběhu vývoje pilotních projektů a posky-
tování asistence byla opakovaně diskutována záležitost 
naplnění indikátorů projektu.

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní ka-
pacity byla poskytnuta individuální asistenci 36 pilotním 
projektům. Asistence pilotním projektům při přípravě byla 
poskytována 8 projektům, 28 projektům byla poskytována 
asistence při realizaci a administraci, z nichž jsou 3 v re-
alizaci, a dalších 23 projektů je již ve fázi udržitelnosti. 
Dva příjemci asistence se rozhodli projekt ukončit ve fázi 
realizace.

Mezi příjemci asistence jsou například:

města Liberec, Dvůr Králové nad Labem, 
Holice

obce Horní Maršov, Chornice, Němčice, 
Lovčice

sdružení obcí Broumovsko, Podzvičínsko, Region 
Orlicko-Třebovsko

neziskové 
organizace

Život bez barier, o.s., TJ Sokol 
Nasavrky, Revitalizace KUKS o.p.s.

podnikatelské 
subjekty

Butterfl y Trading, s.r.o.; Baltaxia a.s.; 
Robert Matuška, Střední odborné 
učiliště nábytkářské a střední odbor-
ná škola, s.r.o.; Brýdl s.r.o.

příspěvkové 
organizace

Muzeum a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou

kraje Liberecký, Královéhradecký

Semináře

V průběhu projektu bylo zrealizováno 101 seminářů, kte-
rých se účastnilo 2 560 osob. Většina seminářů byla kom-
binací přednáškové a workshopové části, kde se účastníci 
mohli setkat s konkrétními výstupy pilotních projektů, vy-
zkoušet si přípravu zadávací dokumentace či její kontrolu 
apod. 

Téma seminářů:

 ■  Efektivní plánování a řízení projektů, Veřejné zakázky, 
zkušenosti z kontrol a auditů

 ■  Příprava projektů

 ■  Řízení projektů z pohledu technického dozoru
investora

 ■  Publicita

 ■  Finanční řízení

 ■  Public Privat Partnership a projekty

 ■  Rizika, přístup k rizikům a řízení programů

Plán seminářů vycházel z vývoje operačního programu 
a potřeb účastníků, které sdělovali na seminářích nebo 
prostřednictvím anket.

Semináře se setkaly s velkým ohlasem. Oceněna byla 
především část workshopů, které byly prakticky zaměřeny. 
Účastníci procházeli konkrétní výstupy pilotních projektů, 
mohli si sami vyzkoušet tvorbu jednotlivých dokumentů.

Závěrečná konference

Dne 24. 6. 2014 proběhla Závěrečná konference projektu. 
V rámci programu závěrečné konference jsme dali mož-
nost účastníkům vybrat si jeden z workshopů. 
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Na prvním z nich se seznámili s požadavky na znalosti 
a dovednosti projektových manažerů, možnost ověření 
jejich znalostí – české a mezinárodní certifi kace. Dále se 
dozvěděli, jak sestavit profi l vhodného kandidáta, jaké 
vlastnosti a schopnosti by měl mít a jak si lze ověřit, zda 
je skutečně má. Ukázali jsme vzorový profi l projektového 
manažera a fi nančního manažera. 

Ve druhém jsme je seznámili s přípravou a realizací pro-
jektů dotačního managementu s dobrou a špatnou praxí 
a byly vytvářeny podněty na změny pro nové programové 
období.

V posledním jsme se zabývali širokým tématem veřejných 
zakázek. 

V odpolední části na prezentaci výsledků workshopů na-
vazovalo vystoupení Ing. Kláry Dostálové - náměstkyně 
ministryně pro evropské programy (MMR), s informací 
o směru budoucího Integrovaného operačního programů. 
Závěrečné konference se zúčastnilo 134 lidí.
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Brožury

V rámci projektu byly vytvořeny brožury informující o nej-
důležitějších oblastech přípravy a řízení projektů. Byly zde 
využity zkušenosti s přípravou a řízením všech pilotních 
projektů a zkušenosti ze seminářů. Brožury byly vytvořeny 
tak, aby obsahovaly vše podstatné a zároveň byly srozu-
mitelné i pro začátečníky v dané oblasti.
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„EDUCEP II – vytvoření fi remního 
vzdělávacího programu a další rozvoj 
zaměstnanců“

ŽADATEL Centrum evropského projekto-
vání a.s.

OPERAČNÍ
PROGRAM

Lidské zdroje a zaměstnanost

ROZPOČET 2 167 784,61 Kč

VÝŠE DOTACE 1 300 670,76 Kč

Projekt je realizován od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2015. 

Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření fi remního 
vzdělávacího programu a růstem odborných znalostí 
a dovedností dosáhnout lepší konkurenceschopnosti spo-
lečnosti a adaptability zaměstnanců Centra evropského 
projektování a.s. 

Aktivity projektu jsou zaměřeny na zpracování fi remní-
ho vzdělávacího programu zahrnujícího vytvoření sítě 
interních lektorů a další profesní vzdělávání vybraných 
zaměstnanců. 

Samostatnou klíčovou aktivitou je provedení analýzy pro-
blematiky rovných příležitostí, implementace doporučení 
na jejich zkvalitnění ve formě Plánu rovnosti žen a mužů 
a školení rovných příležitostí pro všechny zaměstnance 
fi rmy. 

Vzhledem k zaměření organizace jsou v rámci projektu 
naplánována pouze odborná školení, která budou zamě-
řena na získání odborných znalostí a dovedností z jasně 
defi novaných oblastí nutných pro výkon práce jednotlivých 
pracovních pozic. 

Konkrétně byla školena oblast projektového řízení pro po-
kročilé a fi nančního managementu v řízení projektů, ško-
lení veřejných zakázek, školení pro informatika, právníky, 
personalistku a účetní, probíhá výuka odborné angličtiny 
pro přípravu a řízení zahraničních projektů, školení v ob-
lasti implementace stavebního zákona a kontroly staveb-
ních rozpočtů.
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Libáň – výstavba autobusového nádraží 
a přesun autobusové dopravy z centrál-
ního náměstí v Libáni.

ŽADATEL Město Libáň

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 4 576 353,85 Kč

VÝŠE DOTACE 3 779 057,37 Kč

Město Libáň začalo již v r. 2009 připravovat svůj záměr, je-
hož hlavním cílem bylo přesunutí stávajících parkovacích 
stání pro autobusy včetně autobusových zastávek pro 
mimoměstskou dopravu mimo náměstí, avšak co nejblíže 
centru města tak, aby docházková vzdálenost do centra 
města byla pouze minimální a došlo ke zlepšení podmínek 
pro cestující veřejnost v souladu se zajištěním kvalitního 
standardu dopravní obslužnosti v regionu.  Dalším zámě-
rem vedení města bylo následně vybudovat z náměstí 
v Libáni klidovou zónu, čímž by došlo i k výraznému zlep-
šení podmínek pro občany města a podnikající subjekty. 
Z toho důvodu město podalo žádost o dotaci a poté, co se 
svým záměrem uspělo, zahájilo realizaci stavby nového 
autobusového nádraží.  Přes potíže s původním dodava-
telem, kdy město nakonec muselo odstoupit od smlouvy 
a vysoutěžit nového dodavatele, se nakonec podařilo 
projekt úspěšně zrealizovat a autobusové nádraží bylo 
dne 29.8.2014 slavnostně uvedeno do provozu za účasti 
představitelů města, široké veřejnosti a pozvaných hostů. 
Předmětem projektu, který plně koresponduje s původním 
záměrem města, byla výstavba autobusového nádraží 
v Libáni a přemístění autobusových stanovišť z náměstí 

do jednoho místa, čímž došlo k centralizaci autobusových 
stanovišť ve městě, což je zejména pro návštěvníky měs-
ta a cestující veřejnost velkým přínosem, a to především 
z hlediska zajištění provázanosti jednotlivých spojů tak, 
aby se co nejefektivněji zkrátila přestupní vzdálenost mezi 
jednotlivými autobusy, které měly doposud svá stanoviště 
na několika místech na náměstí. Zároveň s vybudováním 
autobusového nádraží došlo i ke zlepšení dostupnosti ve-
řejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu 
a orientace, a to vybudováním bezbariérového přístupu na 
nová autobusová stanoviště pro imobilní občany vč. vy-
budování bezbariérových ploch na autobusovém nádraží. 
Realizací projektu došlo zároveň i k celkovému zklidnění 
centra města, zvýšení bezpečnosti, zlepšení estetické 
stránky a zkvalitnění a zatraktivnění životního prostředí 
nejen pro bydlení, občany města, ale i pro jeho návštěvní-
ky. Nové autobusové nádraží je umístěno v blízkosti cen-
tra města. Vznikla zde kromě příjezdových a odjezdových 
stání i odstavná stání pro čekající autobusy. Byly osazeny 
nové autobusové zastávky a další mobiliář, které zlepší 
komfort pro čekající cestující. Hlavním cílem projektu 
bylo zlepšení podmínek pro cestující veřejnost v souladu 
se zajištěním kvalitního standardu dopravní obslužnosti 
v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy, zejména 
pak s dopravou železniční, osobní automobilovou a cyklo 
přepravou. Realizací projektu tak rovněž došlo i k naplně-
ní celkového záměru žadatele, tj. kompletní regenerace 
a revitalizace středu města, který na vybudování nového 
autobusového nádraží plynule navázal a který město Li-
báň provedlo ze svých zdrojů, bez dotační podpory. 
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Příprava a řízení IPRM Centrum města = 
pól růstu a rozvoje města

ŽADATEL Statutární město Hradec Králové

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II SV

ROZPOČET 6 896 350,00 Kč

VÝŠE DOTACE 5 745 025,00 Kč

Realizace projektu: 6.3.2007 – 30.9.2015

Vzhledem k náročnosti přípravy Integrovaného plánu roz-
voje města a jeho řízení se Statutární město Hradec Krá-
lové rozhodlo využít konzultačních a poradenských služeb 
jiného kvalifi kovaného subjektu. K tomuto účelu rada 
města Hradec Králové (RMHK) dne 6.3.2007 na svém za-
sedání rozhodla o výběru zpracovatele dokumentu IPRM. 

Cílem projektu je naplňovat podmínky Smlouvy o aloka-
ci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Hradec 
Králové ´´Centrum města = pól růstu a rozvoje města č. 
SV/002/S a podmínky ROP NUTS II Severovýchod. Cílem 
projektu je tedy zajistit plnění fi nančního a časového har-
monogramu IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje 
města a dosažení cílových hodnot indikátorů dle smlouvy 
č. SV/002/S o alokaci fi nančních prostředků mezi Statu-
tárním městem Hradec Králové a Úřadem regionální rady 
regionu NUTS II Severovýchod (URR). Tím je zajištěno 
plné a efektivní vyčerpání alokovaných prostředků IPRM 
Centrum města = pól růstu a rozvoje města. K efektivnímu 
plnění těchto cílů přispívá rozhodující mírou správná koor-
dinace jednotlivých činností a zapojených subjektů v rámci 
obou částí projektu.

Aktivity projektu představují: 

 ■  Sledování naplňování indikátorů a řešení problémů při 
jejich nenaplňování

 ■  Komunikace s Řídícím orgánem (ŘO)

 ■  Spolupráce s manažerem IPRM

 ■  Vypracovávání průběžných, monitorovacích, etapo-
vých, závěrečných zpráv

 ■  Připravování ročních zpráv o postupu realizace IPRM 
k projednání v Řídící skupině (ŘS) a následné předlo-
žení ŘO

 ■  Sledování realizace dílčích projektů

 ■  Upozorňování na problémy a rizika a navrhování po-
stupu řešení

 ■  Navrhování změn IPRM k posouzení a schválení ŘS 
a ŘO

 ■  Zajišťování publicity IPRM

 ■  Zodpovědnost za naplnění cílů IPRM dílčími projekty, 
jejich vzájemnou synergii a udržitelnost IPRM

 ■  Zajišťování koordinace přípravy individuálních projektů 
s projektovými týmy

 ■  Monitoring závazných ukazatelů u jednotlivých projek-
tů 

 ■  Monitoring a kontrola dílčích projektů v období realiza-
ce i udržitelnosti

 ■  Spolupráce s projektovými týmy v průběhu realizace 
projektů a spolupráce při vyúčtování vzhledem k dotaci

 ■  Kontrola průběžných, monitorovacích, etapových a zá-
věrečných zpráv

 ■  Průběžná kontrola plnění smlouvy o fi nancování pro-
jektu

 ■  Koordinace a metodická pomoc nositelům projektu 
v jednotlivých fázích IPRM

 ■  Metodická pomoc zpracovatelům projektových doku-
mentací

Výstupem projektu bude realizace IPRM centrum města = 
pól růstu a rozvoje města, mezi přínosy projektu pak patří:

 ■  Zrealizovaných 20 ROP a cca 95 TOP projektů

 ■  Zlepšíní vzhledu lokality a zkvalitnění podmínek pro 
život v Hradci Králové
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.Centrum studií a prezentace krajkářského 
řemesla a umění krajky v Čechách - 
“Centrum krajky” – rekonstrukce muzea 
krajky ve Vamberku.

ŽADATEL Muzeum a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 31 774 327,39 Kč

VÝŠE DOTACE 25 849 163,74 Kč

V květnu loňského roku bylo slavnostně znovuotevřeno 
Muzeum Krajky ve Vamberku, jehož rekonstrukci zreali-
zovala příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, 
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, 
v rámci podpory rozvoje turistického ruchu v oblasti. Tato 
organizace získala na svůj projektový záměr dotaci z ROP 
NUTS II Severovýchod. Předmětem projektu byla celková 
rekonstrukce objektu muzea krajky ve Vamberku, spoje-
ná zároveň s modernizací a rozšířením expozic. Budova 
muzea krajky je národní kulturní památkou zapsanou v se-
znamu kulturních památek ČR. Rekonstrukce objektu tak 
přispěla k zachování kulturního dědictví České republiky. 
Hlavním cílem projektu bylo vybudovat z muzea krajky ve 
Vamberku „Centrum studií a prezentace krajkářského ře-
mesla a umění krajky v Čechách – Centrum krajky“. Jeho 
stěžejním cílem bylo provést rekonstrukci, modernizaci 
a rozšíření budovy muzea v takovém rozsahu, aby vyho-
vovala požadavkům na moderní muzejní expozici, která 

přiláká co největší množství turistů a pomůže nejen zacho-
vat, ale ještě zvýšit povědomí o krajkářské tradici a umění 
krajky v Čechách.  Rekonstrukce muzea krajky umožnila 
zlepšit podmínky pro stávající expozici a péči o sbírky. 
Půdní vestavbou do podkroví objektu muzea a rekon-
strukcí 3. NP vznikly nové výstavní prostory pro prezentaci 
sbírek, ale i nové prostory pro práci pracovníků muzea. 
Vznikly tu nové depozitáře a nové kanceláře a pracovny 
pro pracovníky muzea, vč. důstojného sociálního zázemí 
(kuchyňka a soc. zařízení). Kromě nových expozic, které 
byly vybaveny novými vitrínami a novými praktickými vý-
stavními pomůckami, ale i novými prezentačními předmě-
ty zde byly zřízeny i odpočinkové prostory pro návštěvníky 
a interaktivní dílna. Pro děti návštěvníků byl zřízen dětský 
koutek, kde se děti spolu se svými rodiči mohou zábavnou 
formou seznámit s výrobou paličkované krajky. Rovněž 
bylo zrekonstruováno a nově zařízeno sociální zázemí 
pro návštěvníky - WC a šatna. Objekt byl vybaven zabez-
pečovacím zařízením, které zajistí bezpečnost a ochranu 
sbírek a potažmo i návštěvníků muzea a budova muzea 

a jeho nové expozice byly zároveň bezbariérově zpří-
stupněny pro handicapované turisty a návštěvníky. Nový 
výtah, který je nainstalován ve dvorní přístavbě, má vý-
stupní stanice ve všech podlažích a umožní tak imobilním 
návštěvníkům dostat se do celé expozice. V rámci pro-
jektu byl odstraněn i původní nevyhovující a prosakující 
septik na zahradě a budova muzea byla napojena novou 
kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci ve městě. 
Zároveň byla zahrada po odstranění a zasypání septiku 
parkově upravena, byly tu nainstalovány lavičky a nově 
je zahrada využívána pro další aktivity muzea, jako jsou 
módní přehlídky a výstavy. Realizací projektu tak vznikla 
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nejen dokonalá muzejní prezentace krajkářského řemesla 
a světově proslulého umění české krajky, ale také vytvo-
ření Centra krajky, které se jako jediné v republice bude 
i nadále soustavně zabývat touto tématikou. Projekt po-
může udržet vysokou prestiž českého krajkářství a obnovit 
pověst Vamberka jako světoznámého centra krajkářského 
umění, tak aby se opět stal cílem turistů poznávajících 
nejvýznamnější místa České republiky. Realizací Centra 
krajky dojde k popularizaci hodnot české krajkářské tradi-
ce i zvýšení odborné prestiže muzea krajky ve Vamberku. 

Sportovně-relaxační hotel Davídek – ho-
tel a sportovně – relaxační centrum, vč. 
nově vyznačené cyklostezky. 

ŽADATEL DAVÍDEK s.r.o.

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 102 265 989,35 Kč

VÝŠE DOTACE   52 859 475,00 Kč

Předmětem a hlavním cílem projektu, se kterým se ža-
datel uspěl s žádostí o dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod, bylo vybudování Spor-
tovně-relaxačního hotelu Davídek, který v současnosti 

nabízí hotelové služby třídy 4*. Nové sportovně-relaxač-
ní a ubytovací zařízení zahrnuje nabídku komplexních 
služeb, včetně zajištění gastronomických, sportovních 
a relaxačních aktivit. Samotný hotel Davídek nabízí ubyto-
vání v 25 pokojích a dvou apartmá. V rámci projektu bylo 
vytvořeno 53 stálých lůžek. Celková kapacita hotelu vč. 
možných přistýlek je nyní 81 lůžek. Hotel je bezbariérový. 
Všechna podlaží jsou zpřístupněna výtahem. Dva pokoje 
jsou rovněž upraveny jako bezbariérové pro handicapova-
né hosty. V hotelu je dále pro návštěvníky k dispozici kon-
gresové centrum, které nabízí konferenční sál o kapacitě 
až 100 míst s možností variabilního rozdělení, dále je tu 
pro menší skupiny k dispozici jednací salónek o kapacitě 
20 míst. Veškeré prostory jsou vybaveny moderním tech-
nickým vybavením (smartboard, fl ipchart, DVD přehrávač, 
ozvučení, wifi , zatemnění, apod.). V hotelu je v provozu 
lobby bar, restaurace o kapacitě 60 míst s venkovní za-
hrádkou, sportovní bar o kapacitě 40 míst s venkovní 
terasou pro 60 osob a výhledem na tenisové dvorce. 
Pro rodiny s dětmi je k dispozici vnitřní i venkovní dětský 
koutek. Wellness prostory hotelu jsou vybaveny tímto za-
řízením - fi nská sauna, infrakabina, chrlič a ochlazovací 
nádrž, odpočívárna a venkovní whirlpool. Pro návštěvníky 
a turisty jsou tu poskytovány klasické, regenerační, zážit-
kové i sportovní masáže. Sportovní centrum hotelu nabízí 
kombinaci venkovních i vnitřních sportovních aktivit pro 
celoroční využití. Byly vybudovány 2 venkovní tenisové 
kurty s povrchem z umělé antuky. Tyto kurty jsou v zimě 
kryté přetlakovou halou. Alternativně je tu možné hrát bad-
minton, fotbal, fl orbal, házenou a volejbal. Dále bylo vy-
budováno multifunkční hřiště pro volejbal, fotbal, nohejbal 
nebo streetball, které je možno v zimním období upravovat 
jako kluziště. Uvnitř hotelu jsou k dispozici 2 squashové 
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kurty s posuvnou dělící stěnou, takže prostor je možné 
spojit pro cvičení jógy, zumby, aerobiku apod. V hotelu je 
také kompletně vybavená fi tness – kardio zóna a k dispo-
zici je i stolní tenis. Návštěvníci také mohou využít kolárnu, 
lyžárnu a prodejnu a půjčovnu sportovních potřeb. Přímo 
v areálu je pro klienty dostatečné množství parkovacích 
míst, na nově vybudovaném parkovišti. Nechybí samo-
zřejmě i parkovací místa pro handicapované návštěvníky 
a turisty. V rámci projektu byla také vytvořena vyznačena 
turistická a cykloturistická trasa, která vede v bezprostřed-
ní blízkosti sportovně relaxačního hotelu, a to  po mostě 
přes řeku Úpu, ulicí Za Úpou, kolem přírodních rybníčků 
na křižovatku pod Zeleným Kopcem a dále přes výletní 
hostinec Dvoračka a Nové Dvory po Cestě bratří Čapků 
(KČT 4213) k chatě Vébrovka, na Zámecký vrch, kolem 
zřícenin y Rechenburk, kde se napojuje na trasu KČT 4081 
vedoucí po cestě U Pěti buků zpátky do Horního Starého 
Města a podél řeky Úpy se vrací do sportovně relaxační-
ho areálu. Stezka byla vybavena informačními tabulemi, 
směrovkami, odpadkovými koši, lavičkami a odpočinko-
vým zařízením se stolem a lavicemi. Hlavní cíl projektu, 
zatraktivnění a rozšíření nabídky služeb cestovního ruchu 
v daném regionu, byl dosažen realizací projektu v plném 
rozsahu. Vybudovaný a dokončený areál má přispět 
k tomu, aby návštěvníci a turisté měli možnost stálé celo-
roční rekreace a dalšího sportovního vyžití. Dne 15.2.2013 
proběhlo uvedení nového areálu Sport-hotelu Davídek do 
provozu pro veřejnost, projekt byl ukončen na konci květ-

na 2014.

Hotel Rajská zahrada – rekonstrukce 
původního brownfi eldu v Novém Městě 
nad Metují na designový hotel s restau-
rací a fi tness. 

ŽADATEL CLITIA a.s.

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 105 715 872,20 Kč

VÝŠE DOTACE   59 870 478,47 Kč

Záměrem žadatele, se kterým se úspěšně ucházel o do-
taci, bylo vybudování kvalitního hotelu pro velmi náročnou 
klientelu. V rámci realizace projektu došlo ke komplexní 
rekonstrukci dvou objektů chátrajícího areálu bývalé tis-
kárny v Novém Městě nad Metují (brownfi eld). V rámci 
projektu byla provedena kompletní rekonstrukce vnější-
ho pláště i vnitřních prostor obou budov, do kterých bylo 
jako součást projektu pořízeno i jejich základní vybavení. 
Zároveň byla provedena záchranná opatření a stabiliza-
ce skalního masivu pod hotelem a rekonstrukce zahrady 
a objektů v ní. Vznikl zde luxusní wellness hotel, který 
nabízí kvalitní a komfortní ubytování, wellness centrum 
a spa. Hotel se nachází na skále, ze které se návštěvní-
kům naskytne úchvatný pohled na malebné Nové Město 
nad Metují. Komplex hotelu je tvořen uzavřeným dvorem 
s parkováním pro hotelové hosty, třemi hotelovými budo-
vami a zahradou, kde návštěvník může zcela nerušeně 
relaxovat. V hlavní budově původní tiskárny (budova 
B), která byla rekonstruována, se nachází restaurace, 
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konferenční sál a hotelový wellness, je celá bezbariérová 
s výtahem a samostatným sociálním zařízením pro handi-
capované osoby. Dále se v ní nachází osm moderně vyba-
vených pokojů. Čtyři pokoje jsou třídy „superior“, tři pokoje 
třídy standard a je zde rovněž i pokoj pro invalidy, který je 
plně přizpůsoben jejich potřebám.  Všechny pokoje splňují 
mezinárodní požadavky pro 4-hvězdičkové hodnocení. 
Každý pokoj je vybavený vlastní koupelnou s WC, vesta-
věnou skříní s bezpečnostní schránkou, barevnou LCD 
televizí, bezplatným připojením k internetu, minibarem 
a pracovním stolem. Pod hotelem, v místě konstrukcí, kte-
rými musel být v průběhu stavby dodatečně stabilizován 
skalní masiv, vznikl prostor, který namísto zasypání žada-
tel upravil a využil pro zřízení wellnesscentra. Wellness 
centrum je přístupné nejen hotelovým hostům, ale také 
veřejnosti. Návštěvníkům je tu k dispozici sauna, bazén, 
vířivka, sprchy a masáže. Ve vedlejší budově (budova C), 
která byla úplně nově postavena v místě odbourané pří-
stavby původní tiskárny, se nachází tři nejluxusnější apart-
mány, které návštěvníkům poskytnou absolutní soukromí. 
Z těchto apartmánů mají hosté přístup přímo do hotelové 
zahrady, která je rovněž součástí hotelu. Vzniklé apartmá-
ny a pokoje nabízejí nejkrásnější výhled na novoměstské 
údolí řeky Metuje. Celkem vzniklo v hotelu 22 lů žek. V pří-
stavbě objektu mezi budovami B a C byla vybudována 
hotelová restaurace, která návštěvníky zaujme originálním 
designem a příjemnou atmosférou. Tu dokonale doplňu-
je nádherná vyhlídka do zahrady, údolí s meandry řeky 
Metuje a na malebné historické centrum Nového Města 
nad Metují. Restaurace nabízí 48 míst a v letních měsících 
je k dispozici terasa s kapacitou 24 míst, kde se zážitek 
z výhledu do údolí i na historické pa noráma násobí. Pro 
oslavy nebo školení je návštěvníkům k dispozici moderně 

vybavený konferenční sál (možno využít i jako hotelový sa-
lónek) s terasou. K  hotelu Rajská zahrada patří také krás-
ná terasová zahrada, která byla rovněž vybudována jako 
součást stavby. Zahrada je pečlivě upravená a osázená 
nejrůznějšími květinami a stromy, díky nimž tu návštěvník 
pocítí spojení s přírodou. Tato půvabná „rajská“ zahrada 
nabídne návštěvníkům nejen procházky a relaxaci, ale 
také romantická místa k posezení, vybavená lavičkami, 
případně i  posezení a odpočinek v altánu, který zároveň 
pro návštěvníky slouží i jako úkryt před nepohodou.  Hlav-
ní cíl projektu, zatraktivnění a rozšíření nabídky služeb 
cestovního ruchu v regionu a v oblasti Nového Města nad 
Metují a zároveň i obnova a využití tamního brownfi eldu, 
byl dosažen realizací projektu v plném rozsahu. Vybudo-
vaný a dokončený areál hotelu Rajská zahrada má přispět 
k tomu, aby návštěvníci a turisté měli možnost kvalitní 
rekreace, relaxace a příjemného ubytování, které ve měs-
tě chybělo. Hotel navázal na předchozí projekt žadatele 
„Centrum pasáž“. Recepce, která v budově centra vznikla, 
slouží i pro hotel Rajská zahrada. Zároveň mohou hoteloví 
hosté využívat i tamní fi tness. Objekt hotelu Rajská za-
hrada s designovou restaurací a zahradou byl slavnostně 
otevřen pro veřejnost dne 9.11.2013 za účasti pozvaných 
hostů, zástupců Královéhradeckého kraje a města Nové 
Město nad Metují. K otevření objektu byla uspořádána 
slavnost s ohňostrojem. Projekt byl ukončen na začátku 
července 2014.
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Obnova bývalé sýpky v Rokytnici 
v Orlických horách pro umístění stálé 
muzejní expozice – Muzeum Orlických 
hor v Rokytnici v Orlických horách 

ŽADATEL Město Rokytnice v Orlických 
horách

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 36 449 590,87 Kč

VÝŠE DOTACE 31 477 470,75 Kč

Město Rokytnice v Orlických horách uspělo se svým 
projektovým záměrem a získalo dotaci, s jejíž pomocí 
realizovalo celkovou rekonstrukci objektu bývalé sýpky 
v centru města Rokytnice v Orlických horách (v městské 
památkové zóně), z něhož vzniklo muzeum Orlických hor. 
Bývalá sýpka, z níž muzeum vzniklo, je třípodlažní objekt 
z poloviny 19. století, který původně sloužil jako sklad obi-
lovin, slámy a sena. Objekt k městu vždy neodmyslitelně 
patřil a tvoří jakousi dominantu Rokytnice. Rekonstrukce 
bývalé sýpky byla velice citlivě architektonicky navržena 
i provedena. Navrátila této stavbě původní stylově čistý 
vzhled, přičemž zůstala zachována vnější podoba původ-
ního hospodářského stavení. Vnitřní prostor pak byl do-
tvořen a rekonstruován velice citlivou formou, a to nejen 
z hlediska používaných materiálů, ale i návrhem dispozi-
ce muzejních prostor a zázemí tak, aby byla zachována 
neutrální atmosféra interiéru sýpky. V rekonstruovaném 
objektu byla vybudována nová stálá muzejní expozice, 
kde je představena místní historie, zajímavosti, příroda 

Orlických hor a Podorlicka, kulturní tradice a umělecké 
aktivity ve městě Rokytnici, blízkém okolí i vzdálenějším 
okolí. Muzejní expozice využívá moderních technologií 
a splňuje tak současné vysoké nároky návštěvníků. Nově 
vybudované Muzeum Orlických hor ve městě Rokytnice 
v Orlických horách je pobočkou Muzea a galerie Orlických 
hor v Rychnově nad Kněžnou. Hlavním cílem projektu bylo 
zatraktivnění lokality Orlických hor pro návštěvníky (turis-
ty) formou rozšíření kapacit základní infrastruktury CR. 
V muzeu jsou nabízeny informace, zábava, nadčasová 
i tradiční expozice, v níž by každý měl najít něco pro sebe, 
podívanou, která s návštěvníkem komunikuje a vede jej 
k aktivnímu přístupu. Projekt vhodným způsobem spojuje 
historicky významný prostor (objekt v městské památkové 
zóně) s místní tradicí, atraktivní pro cestovní ruch. Muze-
um je dobře přístupné pro turisty a návštěvníky přijíždějící 
do Rokytnice v Orlických horách z blízkého i vzdáleného 
okolí. Městem Rokytnice v Orlických horách prochází 
cyklotrasy č. 4070 Žamberk - Rokytnice v Orlických ho-
rách a č. 4076 Julinčino Údolí - Adam, turistické trasy pro 
pěší, dále město a jeho okolí nabízí velmi dobré lyžařské 
podmínky pro návštěvníky v zimních měsících. Do regio-
nu ročně přijíždí několik desítek tisíc turistů, kteří tak mají 
další turistický cíl. Rekonstrukce objektu umožnila zvýšit 
kvalitu služeb cestovního ruchu na území Orlických hor, 
vybudovat prostory pro Muzeum Orlických hor v Rokytnici 
v Orlických horách a přesunout některé expozice z Muzea 
a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, které 
je současně provozovatelem muzejní expozice, blíže do 
Orlických hor. Dispoziční uspořádání a obsahová náplň 
expozic muzea, tak jak jsou vybudovány, vycházejí ze 
zkušenosti s chováním návštěvníků, jejich nároky na 
stálou expozici v současnosti i atributy, které by moderní 
muzeum mělo splňovat.

Objekt muzea byl slavnostně otevřen pro veřejnost dne 
14.12.2013 za účasti pozvaných hostů a zástupců Králo-
véhradeckého kraje. K otevření objektu byl uspořádán den 
otevřených dveří a slavnost. K ukončení projektu došlo 
v dubnu 2014. Město Rokytnice v Orlických horách, které 
je majitelem muzea, zároveň revitalizovalo i veřejné pro-
story v okolí nového muzea, čímž komplexně zatraktivnilo 
střed města pro turisty a návštěvníky i pro jeho obyvatele.

p
ro

je
kto

vé
 říze

n
í



24

2014  výroční zpráva

Rentzova barokní tiskárna a pouliční 
divadlo v Kuksu.

ŽADATEL Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, 
CSc.

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 20 614 443,64 Kč

VÝŠE DOTACE 16 004 597,86 Kč

V loňském roce bylo v květnu slavnostně otevřeno nové 
muzeum barokního knihtisku a pouliční divadlo v Kuksu. 
Projekt zrealizoval pan Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, 
CSc., majitel barokního objektu č. p. 58 v Kuksu, který je 
národní kulturní památkou zapsanou v seznamu kultur-
ních památek ČR. Investor získal pro svůj projekt dotaci 
z ROP NUTS II Severovýchod v rámci podpory rozvoje tu-
ristického ruchu v oblasti. Výsledkem realizace projektu je 
trojice vzájemně provázaných produktů cestovního ruchu 
pevně spojených s místní historií, uměním a kulturou. Pro-
jekt je součástí širšího projektu „Granátové jablko“. V re-
konstruovaném barokním objektu čp. 58 v Kuksu vznikla 
živá atraktivita Rentzovy barokní tiskárny s expozicemi 
fyzickými (rytiny, knihy), elektronickými, multifunkčním 
sálem pro prezentaci ukázek barokního umění - divadla, 
hudby a historických barokních řemesel vázaných k tisku 
a výrobě knih. Rekonstrukce objektu tak přispěla k obnově 
a zachování kulturního dědictví České republiky. V objektu 
vznikla zcela nová expozice, která spolu se zážitkovými 
produkty přispívá k poznání souvisejících řemesel a dále 
oživuje tradiční barokní pouliční divadelnictví. Celý projekt 
je doplněn i o téma barokního života v osamění – pous-
tevnictví, neboť v Kuksu a okolí (v Braunově kraji) bylo 
v minulosti několik pousteven. Projekt tyto poustevny 
představuje prostřednictvím nové naučné stezky, kterou 
žadatel vyznačil (NZV) a okolní barokní poustevny na 
vyrobených tabulích představil. Realizací projektu došlo 
i k rozšíření současné nabídky služeb a programové na-
bídky cestovního ruchu v návaznosti na potenciál místa, 
osob a organizací působících v oblasti. Projekt přímo zpro-
středkuje moderní aktivní trávení volného času pro turisty 
a návštěvníky Kuksu a podporuje zážitkové vyžití účast-
níků cestovního ruchu. Nové muzeum přináší špičkovou 

a atraktivní nabídku služeb pro cestovní ruch, jež je možné 
v současné době turistům a návštěvníkům zprostředkovat 
z hlediska moderních přístupů a technologií, a přitom 
přitahovat pozornost k tradicím, historii, umění a vztahu 
k upadajícím řemeslům a téměř zapomenutým technikám 
a postupům. Aktivity projektu úzce navazují na aktuální 
moderní, aktivní a současně kulturně, historicky a sociál-
ně citlivý destinační management v oblasti. Nové muzeum 
je dobře přístupné pro turisty a návštěvníky přijíždějící do 
Kuksu z blízkého i vzdáleného okolí. Rekonstrukce objek-
tu a vytvoření muzea barokního knihtisku a pouliční diva-
dlo umožnilo rozšířit nabídku atraktivit cestovního ruchu 
v Kuksu a Královéhradeckém kraji.
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regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a.s.

Inovace studijních programů podmíněná 
modernizací prostor ZUŠ B. Smetany 
v Litomyšli – rekonstrukce a nástavba 
ZUŠ v Litomyšli.

ŽADATEL Město Litomyšl

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 10 443 365,07 Kč

VÝŠE DOTACE   4 920 019,72 Kč

 Město Litomyšl uspělo s žádostí o dotaci z programu 
ROP NUTS II Severovýchod a realizovalo svůj projektový 
záměr, jehož předmětem a hlavním cílem bylo rozšíření 
prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli o doposud nevyužité 
podkrovní prostory historické budovy, která je národní kul-
turní památkou. Prostory ZUŠ B. Smetany přestávaly svojí 
velikostí a počtem učeben odpovídat potřebám současné 
školní výuky.  Rekonstrukcí podkroví vznikl koncertní sál 
o kapacitě 80 míst, tři učebny (nahrávací studio, učebna 
elektronických nástrojů a učebna dechových nástrojů) 
o kapacitě 6-10 míst na každou z učeben, nové sociální za-
řízení, terasa a venkovní schodiště, které propojilo jednot-
livá podlaží budovy a zároveň slouží i jako požární únikové 
schodiště z podkroví. Schodiště je umístěno ve dvorku ob-
jektu, který byl upraven a zastřešen prosklenou střechou, 
čímž vzniklo odpočinkové atrium. V rámci projektu došlo 
zároveň i k vybavení koncertního sálu, nové multimediální 
učebny hudební nauky a nahrávacího studia. Realizovaný 
projektu byl slavnostně uveden do provozu dne 15.4.2014, 
za účasti veřejnosti, představitelů města Litomyšl a pozva-
ných hostů. Ke slavnostnímu otevření byl uspořádán den 
otevřených dveří a koncert v novém koncertním sálu, který 
byl jedním z výstupů projektu. Po úspěšné rekonstrukci 
a rozšíření prostor ZUŠ bude škole umožněno realizovat 
novou koncepci výuky elektronických nástrojů, hudební 
nauky a dětského pěveckého sboru. Škola chce přiblížit 
umělecké předměty požadavkům současného žáka a na 
základě toho připravila novou koncepci modernizace fo-
rem výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dět-
ského pěveckého sboru. Posláním projektu je poskytnout 
žákům vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem 
na jejich potřeby a možnosti, a tím kultivovat jejich osob-
nost po stránce umělecké k celoživotnímu učení příznivým 
klimatem pracovním, sociálním i emocionálním. Vytvořit 

koncept oborů pro plné uspokojení potřeb dětí a mládeže 
z Litomyšlska tak, aby ZUŠ B. Smetany upevnila své po-
stavení v síti základních uměleckých škol v okrese Svitavy 
i širším okolí. V důsledku realizace projektu byly naplněny 
další důležité obecné cíle, kterými jsou rozvoj volnočaso-
vých aktivit jako prevence sociálně patologických jevů dětí 
a mládeže na úrovni školského zařízení a přispět ke zvý-
šení lidského potenciálu a kapitálu žáků pomocí moder-
ních forem výuky. Hlavním přínosem projektu je zvýšení 
konkurenceschopnosti a prestiže v základním uměleckém 
školství a posílení kulturního zázemí města Litomyšl.
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Modernizace a doplnění technického 
vybavení zahradnických oborů

ŽADATEL Střední škola zahradnická v Ko-
pidlně, náměstí Hilmarovo 1

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 1 075 043,87 Kč

VÝŠE DOTACE 800 309,43 Kč

Realizace projektu:  30.10.2013 – 31.5.2015.

V současné době prochází Střední škola zahradnická 
v Kopidlně, náměstí Hilmarovo 1 procesem modernizace 
výukových postupů. Vzhledem k tomuto faktu je nutno ob-
novit i vybavení zahradnickou zemědělskou technikou tak, 
aby výuka odpovídala současným moderním požadavkům 
na praktické kompetence a dovednosti absolventů školy. 
Stávající mechanizace je již za horizontem své životnosti, 
rostou náklady na její údržbu. 

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti absolven-
tů školy a jejich uplatnění v moderní praxi prostřednictvím 
modernizace výukových metod pro stávající zahradnické 
obory. Projekt předpokládá nákup moderní zahradnické 
techniky a vybavení učebny odborného výcviku. Výuka 
zahradnických oborů dnes probíhá dle školního vzdělá-
vacího programu (ŠVP). Tento ŠVP je sestaven tak, aby 
umožňoval zavádění moderních zahradnických postupů 
a technologie do výuky a aktualizaci učiva.

Nákupem moderní techniky dojde také ke zlevnění a zkva-
litnění údržby zahradnických strojů, ke snížení ekologic-
kého zatížení přírody (zejména riziko úniku provozních 
kapalin do půdy a snížení emisí ve výfukových plynech).  
Zlepšením materiálně technického vybavení pro praktic-
kou výuku absolventů škol budou vytvořeny předpoklady 
pro změnu současného stavu praktické výuky. Realizací 
projektu dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavá-
dění moderních metod praktické výuky a následný přenos 
nově nabytých kompetencí do praxe. Díky spolupráci s fi r-
mami, která je založená na aplikaci moderních postupů 
a moderním vybavení dojde, k nastartování procesu prak-
tického využití inovací v daleko širším rozsahu.

Aktivity projektu představují:

 ■  Zpracování žádosti o dotaci

 ■  Výběr dodavatelů techniky

 ■  Pořízení úklidové techniky a vybavení dílen

 ■  Řízení projektu (monitorovací zprávy, žádost o platbu, 
předkládání podkladů)

 ■  Propagace projektu (pamětní nálepka, uveřejnění in-
formací na www stránkách školy)

Výstupem projektu bude pořízení 1 sady strojů pro 
úklid veřejných komunikací, přínosy projektu jsou:

 ■ Zvýšení konkurenceschopnosti absolventů školy

 ■  Zkvalitnění údržby zahradnických strojů

 ■  Zlepší vzhledu města - park

 ■  Zkvalitnění podmínek pro život ve městě
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regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a.s.

Simulátor pro výuku harvestorových 
technologií.

ŽADATEL Česká lesnická akademie 
Trutnov-střední škola a vyšší 
odborná škola

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 3 204 102,50 Kč

VÝŠE DOTACE 2 432 074,80 Kč

Česká akademie Trutnov jako samostatná organizace pů-
sobí od 1. ledna 2008. Vznikla na základě sloučení Střední 
školy lesnické a vyšší odborné školy lesnické Trutnov se 
Střední školou lesnickou a zemědělskou Svoboda nad 
Úpou. Poskytuje vzdělání pro absolventy základních škol 
v oborech středního vzdělávání ukončené závěrečnou 
a maturitní zkouškou. Vyšší odborné studium je ukončeno 
absolutoriem. Bakalářské studium je zajištěno ve spolu-
práci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Jako 
jediná škola v rámci ČR připravuje žáky v učebním a ma-
turitním oboru v profesi operátorů harvestorů a vyváže-
cích souprav. Školní vzdělávací programy + rozpis výuky 
v jednotlivých ročnících, získání řidičského průkazu jsou 
na webových stránkách školy: www.clatrutnov.cz

Simulátory jsou moderní vzdělávací prostředky pro výuku 
a školení práce s těžebně dopravními stroji. Simulátory 
se skládají ze skutečných řídicích systémů harvestorů 
a vyvážecích traktorů. Počítačové rozhraní a interaktivní 
simulace v reálném čase věrně postihuje přesnost po-
hybů. Trojrozměrná grafi cká databáze, zahrnující věrnou 
prezentaci harvestoru, terénní nerovnosti vytvořené ze 
skutečných topografi ckých dat lesních porostů, zahrnuje 
i počítačově vytvořené stromy s různými efekty.

Realizací projektu „Simulátor pro 
výuku harvestorových technologií“ 
došlo ke zlepšení materiálně-tech-
nického vybavení učebny v České 
lesnické akademii Trutnov - střed-
ní škole a vyšší odborné škole. 
Nákupem simulátoru pro výuku na 
těžebně dopravních strojích v les-
ním hospodářství došlo ke zkva-
litnění procesu praktické přípravy 

žáků školy, zvýšil se zájem o nabízené obory studia (obor 
Lesní mechanizátor, obor Mechanizace a služby a obor 
Lesnictví). Dále se prohloubilo další odborné vzdělávání 
v rozsahu požadovaném zaměstnavateli, úřady práce, 
právnickými a fyzickými osobami v lesnictví a země-
dělství. Škola tak poskytuje ucelený systém vzdělávání 
pracovníků působících v oblasti lesnictví, zemědělství 
a zpracování dřeva. V neposlední řadě se rozšířila spo-
lupráce s lesnickou fakultou České zemědělské univerzity 
v Praze a lesnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.

Projekt úzce navazuje na předchozí projekt školy „Cent-
rum odborného vzdělávání v lesnictví“. Tento projekt řešil 
vybudování a vytvoření infrastruktury potřebné pro posky-
tování odborného vzdělávání ve vybraných vzdělávacích 
oborech, reprezentující klíčové obory, po kterých je na 
trhu práce poptávka především ze strany zaměstnavatelů. 
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro zkva-
litnění výuky žáků denní či dálkové (kombinované) formy 
studia a rovněž podmínky pro celoživotní vzdělávání ob-
čanů včetně možnosti získat požadované formální vzdě-
lání buď formou dílčích kvalifi kací, či dosažením určitého 
stupně vzdělání. 

Výstupem projektu je vybavení již připravené učebny pro 
výuku těžebně dopravních strojů simulátorem harvestorů 
a vyvážecích traktorů nejvíce používanými v lesním hos-
podářství v rámci ČR a EU.

Zajištění vybavení - infrastruktury v centru odborného 
vzdělávání v lesnictví pořízením simulátoru pro výuku har-
vestorových technologií došlo k vytvoření příznivých pod-
mínek pro výuku praktických dovedností absolventů škol, 
a dále se vytvořily příznivé podmínky pro úspěšné uplat-
nění absolventů škol na trhu práce.  Projekt má inovační 
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potenciál a zvyšuje atraktivitu školy nejen na území Králo-
véhradeckého kraje, ale v rámci celé ČR.

Simulace různých pracovních situací v lesních podmín-
kách s možností přizpůsobení se úrovni dovedností stu-
denta, vytváří možnost učiteli postupovat od jednoduchých 
základních úkonů až po nejsložitější. Poskytnutí zpětné 
vazby je důležitou předností simulátoru. Univerzální zpět-
né informace jsou nezbytné pro další rozvoj klíčových do-
vedností studenta a jeho další profesní vývoj. Simulátor je 
výborný nástroj pro cvičící operátory a řidiče, bez ohledu 
na fakt, zda nacvičují základní ovládání, osobní nastavení 
ovládacích prvků, nastavení sortimentace dříví nebo simu-
laci rizik.

Moduly umožňují:

a) Vygenerování studijních materiálů pro každého žáka na 
USB paměť.

b) Každý žák pak má k dispozici kompletní studijní osno-
vu, včetně veškerého studijního materiálu v elektronické 
podobě. Ke každé kapitole je možné připojit odkaz pro ote-
vření konkrétní pracovní situace na simulátoru. Výsledky 
práce na simulátoru jsou pak ukládány zpět na USB. Učitel 
tak má možnost sledovat úspěšnost žáka při studiu.

c) Pracovní situace na simulátoru je možné vytvářet v edi-
tačních programech, které jsou součástí dodávky simulá-
toru.     

Program umožňuje zakomponování kontrolních testů, jak 
praktických tak teoretických určité úrovně výuky a získávat 
body, které potom vyučující může vyhodnocovat. Prostory 
pro instalaci simulátory byly vybudovány při výstavbě COV 
v lesnictví z prostředků EU a kolaudovaného v září roku 
2011.
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regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a.s.

Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

ŽADATEL Krkonoše - svazek měst a obcí

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 3 099 947,58 Kč

VÝŠE DOTACE 3 065 888,50 Kč

Realizace projektu: 1.5.2014 – 30.9.2015

Projekt s názvem Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší 
s hlavním produktem Krakonošovy Krkonoše a Podkrko-
noší a s využitím moderních technologií naplňuje zaměře-
ní a cíle oblasti podpory, je provázaný vnitřně i ve vztahu 
k dalším aktivitám v regionu, a pro rozvoj turistické oblasti 
Krkonoše a Podkrkonoší je potřebný a přínosný. Projekt 
řeší nedostatečnou nabídku obdobných aktivit v území. 
Projekt všechny tyto nedostatky v nabídce aktivit řeší 
a zdokonalí tak celý marketing oblasti a přiláká další cílové 
skupiny. Zájem o výstupy projektu je vysoký ze strany ná-
vštěvníků mladší generace, rodin s dětmi, sportovců všech 
úrovní, cizinců a obyvatel tohoto turistického regionu. Čle-
nové projektového týmu jsou také pracovníci turistických 
informačních center anebo mají na tyto pracovníky úzké 
spojeni, takže mají přímou zpětnou vazbu od návštěvníků 
a dokážou tak přesně cílit své aktivity.

Cíl projektu spočívá ve zkvalitnění, inovaci, rozšíření na-
bídky a modernizaci nabídky služeb v turistickém regionu 
Krkonoše a Podkrkonoší. K jejich efektivní koordinaci 
napomůže profesionalizovaný projektový tým, který bude 
vykonávat zodpovědně činnosti vedoucí k dosažení cíle 
projektu.  Cílovou skupinou jsou mladí lidé, rodiny s dětmi, 
zahraniční i tuzemští návštěvníci a sportovci všech úrovní. 
Projektové cíle je možné rozdělit dle zaměření oblasti pod-
pory v následujících bodech:

 ■  Analytické a koncepční materiály (Program rozvoje 
cest. ruchu Krkonoše, Akční plán Krkonoš)

 ■  Další rozvoj a zkvalitnění činnosti organizací cestov-
ního ruchu (destinačního managementu) v Krkonoších 
a Podkrkonoší; rozvoj partnerství v cestovním ruchu 
se Sdružením Podzvičinsko, Revitalizací Kuks o.p.s. 
a ZOO Dvůr Králové a.s.,

 ■  Marketingová podpora cestovního ruchu (moderní 
formy propagace cestovního ruchu, trhací mapy, kon-
ference a sezonní slavnosti, cyklojízdy, press trip, pro-
pagační předměty, propagační desky a igelitové tašky 
atd.),

 ■  Podpora produktů a programů CR - produkt Krakono-
šovy Krkonoše a Podkrkonoší zahrnující mnoho dal-
ších podproduktů cílených na mladou generaci, rodiny 
s dětmi a cizince.

Aktivity projektu představují:

 ■  Zpracování žádosti o dotaci

 ■  Výběr dodavatelů jednotlivých aktivit

 ■  Zpracování výstupů dle projektové žádosti

 ■  Řízení projektu (monitorovací zprávy, žádost o platbu, 
předkládání podkladů)

 ■  Propagace projektu (článek v lokálním zpravodaji, 
pamětní nálepka, uveřejnění informací na www strán-
kách)

Výstupem projektu bude realizace marketingových aktivit, 
mezi hlavní přínosy projektu pak patří:

 ■ Rozšíření nabídky a modernizaci nabídky služeb v tu-
ristickém regionu Krkonoše a Podkrkonoší. 

 ■  Analytické a koncepční materiály k dalšímu využití

 ■  Zlepšení vzhledu lokality a zkvalitnění podmínek pro 
život
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Téma roku Orlických hor a Podorlicka

ŽADATEL Orlické hory a Podorlicko

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II SV

ROZPOČET 2 298 956,15 Kč

VÝŠE DOTACE 2 272 336,14 Kč

Realizace projektu:
1.7.2014 – 31.7.2015

Destinace Orlické hory a Podorlicko má velký potenciál 
pro rozvoj cestovního ruchu, který staví především na 
klidu, čisté přírodě a nepřeplněnosti destinace ze strany 
turistů. V kombinaci s kvalitní infrastrukturou pro lyžování, 
cyklistiku, širokou nabídku turistických atraktivit a dalšími 
pozitivními faktory vytváří předpoklady po smysluplnou 
a kvalitní rekreaci jak obyvatel České republiky, tak za-
hraničních návštěvníků. V letech 2011 až 2013 byl zreali-
zován projekt s názvem Marketingová kampaň a podpora 
destinace Orlické hory a Podorlicko, který měl za úkol 
představit návštěvníkům destinace její značku a hlavní 
atraktivity. Díky němu byla vybudována jednotná prezen-
tace v podobě propagačních materiálů, společného turis-
tického portálu či PR a reklamní kampaně. Předpokládaný 
projekt přirozeným způsobem navazuje na výše uvedený 
projekt a rozpracovává marketingovou kampaň do detailu 
s využitím moderních marketingových nástrojů. 

Cílem projektu je vytvoření třech produktů turismu s téma-
ty ženy v regionu, apres ski a rodinná dovolená na kolách 
a dále upevnění postavení destinační společnosti jakožto 
organizátora cestovního ruchu a budování dlouhodobých 
partnerských vztahů uvnitř regionu. Realizace jednotlivých 
marketingových témat vede a povede k oslovení nových 
cílových skupin a ke zvýšení návštěvnosti oblasti. Cíle 
bude dosaženo efektivním destinačním řízením cestov-
ního ruchu v území a realizací tří témat marketingové 

kampaně do roku 2015 s následným udržitelným pokračo-
váním marketingové podpory území. 

V realizační fázi projektu budou probíhat jednotlivé akti-
vity projektu.  Jedná se o grafi cké a kreativní zpracování 
kampaně, tisk letáků, reklamní kampaň v pražském metru 
a brněnských tramvajích, rádiu, v kinech, reklama bude 
umístěna i do časopisů, novin a také na internet. V rám-
ci projektu je pro každé z témat (ženy v regionu, apres 
ski, rodinná dovolená na kolách) organizován seminář 
(celkem 3x) a pak setkání s CK, CA a distributory (famtrip 
celkem 3x). Součástí projektu jsou i mzdové náklady na 
koordinátora výše uvedených aktivit (zaměstnanec žada-
tele) a pro pracovníky, kteří budou zaměstnáni na DPČ.  
Dále pak v realizační fázi probíhají fi nanční a technické 
řízení projektu v projektovém týmu, tj. jsou zpracovávány 
jednotlivé monitorovací zprávy a žádosti o platbu, popř. 
i Oznámení o změně.

Aktivity projektu představují:

 ■  Zpracování žádosti o dotaci

 ■  Výběr dodavatelů jednotlivých aktivit 

 ■  Zpracování výstupů dle projektové žádosti (zpracování 
kampaní, semináře, famtripy arp.)

 ■  Řízení projektu (monitorovací zprávy, žádost o platbu, 
předkládání podkladů)

 ■  Propagace projektu 

Výstupem projektu bude realizace marketingových aktivit, 
mezi hlavní přínosy projektu pak patří:

 ■  Rozšíření nabídky a modernizaci nabídky služeb v tu-
ristickém regionu Orlických hor a Podorlicka, 

 ■  Analytické a koncepční materiály k dalšímu využití

 ■  Zlepšíní vzhledu lokality a zkvalitnění podmínek pro 
turistický ruch
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Kuks - Braunův kraj

ŽADATEL Revitalizace KUKS o.p.s.

OPERAČNÍ
PROGRAM

ROP NUTS II Severovýchod

ROZPOČET 8 076 564,00 Kč

VÝŠE DOTACE 6 470 330,60 Kč

Projekt byl realizován od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2014. 

Cílem projektu je zvyšování návštěvnosti, prodloužení 
turistické sezóny a pobytu turistů v regionu, související 
multiplikační efekty rozvoje CR - hospodářský rozvoj, mo-
dernizace služeb, stabilizace a diverzifi kace příjmů regio-
nu, zvýšení zaměstnanosti a podpora podnikání.

Globálním cílem je vytvoření ucelené a vnitřně logicky 
propojené informační, marketingové a programové strate-
gie rozvoje turistické oblasti Kukska, a to s ohledem na 
udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, již probíhající aktivity 
v cílové oblasti a v návaznosti na činnosti destinačních 
organizací Královéhradeckého kraje a také v souladu 
s platnými strategiemi a plány.

Na základě analýzy prostředí, nabídky a potřeb řeší pro-
jekt komplexní rozvoj CR v oblasti Kukska - v okolí NKP 
Hospital. 

Produkty a činnosti projektu:

1. Vytvoření destinačního managementu oblasti

2. Doplnění sítě turistických informačních center

3. Propagační materiály a předměty

4. Webová stránka včetně informačního a mapového 
systému

5. Logo a vizuální styl destinace

6. Zvukový záznam „Deset zastavení na Kuksu“

7. Reklamní spot

8. Výroba DVD „Příběh utrpení a nadějí člověka - křížová 
cesta“ 

9. Naučná stezka „Dvanáct zastavení na Kuksu“ s využi-
tím Bluetooth

10. Účast a prezentace na veletrzích CR

11. Workshopy pro propagaci CR

12. Projektové, dotační a fi nanční řízení projektu, 
koordinace realizace projektu v rámci programu projektů 
připravovaných pro destinaci Kukska.

Zateplení budovy Katastrálního 
pracoviště Trutnov

ŽADATEL Katastrální úřad pro Královéhra-
decký kraj

OPERAČNÍ
PROGRAM

OPŽP

ROZPOČET 11 547 555,74 Kč

VÝŠE DOTACE 4 103 823,00 Kč

Realizace projektu: 29.07.2014 - 30.11.2014

Cílem projektu bylo snížení spotřeby tepelné energie v ob-
lasti konečné spotřeby u objektu nepodnikatelské sféry – 
Katastrální pracoviště Trutnov, prostřednictvím výměny 
obvodového pláště, oken, dveří a zateplením střechy. 
Cílem je přiblížit se spotřebou tepla požadavkům stano-
veným směrnicemi EU. Předmětem projektu je zateplení 
stávajícího objektu Katastrálního pracoviště v Trutnově, 
ulice Horská čp. 822. Jedná se o stavbu, která byla posta-
vena v 80. letech minulého století, opláštění budovy tvoří 
Boletické panely. Vzhledem k tomu, že v současné době 
opláštění z Boletických panelů nevyhovuje z tepelně-
-technického hlediska i z hlediska zdravotní nezávadnosti 
(azbest), byla provedena úprava panelů. Budova katast-
rálního pracoviště má čtyři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží, svým postavením navazuje na okolní budovy. 
Rozsah stavebních úprav spočíval v odstranění stáva-
jícího opláštění Boletickými panely (základní nosný rám 
zůstal zachován) a v návrhu nového fasádního systému 
(zateplení, rošt, zavěšení fasádní desky s odvětrávanou 
mezerou). Dále bylo provedeno nové zateplení střechy, 
podhledu nad průjezdem a provede se výměna všech 
oken, vstupních dveří a garážových vrat.

V rámci projektu byla provedena demontáž Boletic-
kých panelů včetně hliníkových oken, ponechány byly 
pouze ocelové rámy, které jsou ukotveny k Železobe-
tonovému skeletu. K rámům byly přichyceny vodorovné 
prvky roštu, následně svislé. Do prostoru ocelových rámů 
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a vodorovných prvků roštu byla vložena tepelná izolace 
minerální t|. 160 mm. Na svislé prvky hliníkového roštu 
byly přišroubovány fasádní desky. Mezi fasádní deskou 
a difúzní fólií je ponechána odvětrávaná vzduchová me-
zera t|. 40 mm.

Konstrukce stávající dvouplášťové střechy byla ponechá-
na. Zateplení bylo provedeno na horním plášti střechy. 
Byla navržena tepelná izolace z polystyrénu EPS 100 
SStabil t|. 160 mm. Hydroizolaci tvoří střešní fólie mecha-
nicky kotvená.

Aktivity projektu představují:

 ■  Zpracování žádosti o dotaci

 ■  Výběr dodavatele stavby

 ■  Realizace stavby - zateplení

 ■  Řízení projektu (monitorovací zprávy, žádost o platbu, 
předkládání podkladů na SFŽP)

 ■  Propagace projektu (pamětní deska, článek ve zpravo-
daji a web)

Výstupem projektu bude 1x zateplení objektu budovy 
Katastrálního úřadu, mezi hlavní přínosy projektu pak 
patří:

 ■  Snížení energetické náročnosti budovy

 ■  Snížení emisí a prašnosti

 ■  Zkvalitnění podmínky pro život ve městě

Modernizace technologie chlazení zim-
ního stadionu Nová Paka

ŽADATEL TJ Bruslařský klub Nová Paka

OPERAČNÍ
PROGRAM

OPŽP

ROZPOČET 6 267 800,00 Kč

VÝŠE DOTACE 4 540 312,80 Kč

Realizace projektu: 16.10.2014 – 12.3.2015

Hlavním cílem projektu bylo prodloužení životnosti tech-
nologie chlazení zimního stadionu, která je za hranicí ži-
votnosti, minimálně o 20 let prostřednictvím podstatného 
snížení množství nebezpečné látky (čpavku) využívané 
v provozu zimního stadiónu. Zimní stadion je umístěn 
na stavební parcele č. 3753/22 v obci a na katastrálním 
území Nová Paka, okres Jičín. Krytý zimní stadion je si-
tuován na okraji města Nové Paka mezi rezidenční vilo-
vou čtvrtí a lyžařským areálem Máchovka. Má celkovou 
kapacitu 1600 míst. Realizací projektu došlo ke zvýšení 
bezpečnosti provozu zimního stadionu s důrazem na oso-
by vyskytující se v areálu zimního stadionu a v jeho okolí. 
Projekt byl zaměřen na modernizaci stávajícího chladicího 
zařízení, v němž se nachází nebezpečná toxická látka – 
čpavek (amoniak) klasifi kovaná podle Tabulky II zákona 
č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Důvody pro 
potřebu realizace projektu byly enviromentální (minimali-
zace rizika možného úniku čpavku), technologické (rekon-
strukce technologie chlazení výrazně zvýší bezpečnost 
provozu ZS) a ekonomické (realizací projektu došlo ke 
snížení nákladů na provoz zařízení).

Hlavními přínosy projektu jsou:

 ■  snížení míry rizika o více než 99 % oproti míře rizika 
před rekonstrukcí technologie chlazení

 ■  modernizace a rekonstrukce technologie chlazení – 
zvýšení bezpečnosti provozu 

 ■  provedení úprav potrubních rozvodů  - snížení mož-
nosti úniku nebezpečných látek

 ■  snížení nákladů souvisejících se servisem a údržbou 
technologie chlazení

 ■  snížení energetické náročnosti provozu zimního stadi-
onu
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Předmětem rekonstrukce je prostor strojovny technologie 
chlazení s přilehlým venkovním prostorem a dále šachty 
a kolektory v prostoru zimního stadionu. Navržené úpravy 
byly nezbytné pro provedení modernizace technologie 
chlazení. Stávající technologie byly v nevyhovujícím sta-
vu a byly velkou zátěží a ohrožením pro životní prostředí 
a pro zdraví uživatelů objektu. Významným přínosem 
modernizace technologie chlazení je dosažení snížení 
náplně čpavku ze současných 1600 kg na nové množství 
300 kg. Došlo tak k velmi podstatnému snížení množství 
nebezpečné látky, která je zdrojem nebezpečí pro okolní 
zástavbu, provozovatele a návštěvníky zimního stadionu.

Aktivity projektu představují:

 ■  Zpracování žádosti o dotaci

 ■  Výběr dodavatele stavby

 ■  Realizace dodávky a montáž

 ■  Řízení projektu (monitorovací zprávy, žádost o platbu, 
předkládání podkladů na SFŽP)

 ■  Propagace projektu (pamětní deska, článek ve zpravo-
daji a web)

Výstupem projektu je 1x rekonstrukce chladícího zařízení, 
mezi hlavní přínosy projektu pak patří:

 ■  Snížení rizika havárie

 ■  Snížení emisí a ekonomický provoz zařízení

 ■  Zkvalitnění podmínky pro život ve městě

Modernizace ZŠ Meziměstí - objekt A a D

ŽADATEL Město Meziměstí

OPERAČNÍ
PROGRAM

OPŽP

ROZPOČET 8 307 916,00 Kč

VÝŠE DOTACE 5 055 453,00 Kč

Realizace projektu: 01.06.2014 - 5.9.2014

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy 
A a D základní školy v Meziměstí a tím i snížení provoz-
ních nákladů na vytápění. K původnímu objektu školy 
„A“ z roku 1936 byla v roce 1961 přistavěna hlavní školní 
budova „B“. Budova „D“ je nejnovější a byla postavena 
v období 1987 – 1991. V budově D jsou kromě kuchyně, 
jídelny a skladů situovány ve 2. NP další třídy. Tělocvična 
byla zateplena samostatně. Objekty A a B byly před 
rekonstrukcí z energetického hlediska nevyhovující 
Realizace projektu tak přispěje ke zlepšení kvality život-
ního prostředí ve městě a snížení ekologické náročnosti 
budovy. Stavebně technické řešení spočívá v zateplení 
objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměnou 
okenních a dveřních výplní s lepšími tepelně - izolačními 
vlastnostmi. Dále byly provedeny klempířské práce - 
provedení nové plechové krytiny, úprava hromosvodu 
a drobné zámečnické práce. Realizace projektu probíhala 
v letech 2013 – 2014. 

Aktivity projektu představují:

 ■  Zpracování žádosti o dotaci

 ■  Výběr dodavatele stavby

 ■  Realizace stavby - zateplení

 ■  Řízení projektu (monitorovací zprávy, žádost o platbu, 
předkládání podkladů na SFŽP)

 ■  Propagace projektu (pamětní deska, článek ve zpravo-
daji a městský web)

Výstupem projektu bude 1x zateplení objektu budovy 
A a D, mezi hlavní přínosy projektu pak patří:

 ■  Snížení energetické náročnosti budovy

 ■  Snížení emisí a prašnosti

 ■  Zkvalitnění podmínky pro život ve městě
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Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
– revitalizace kláštera

ŽADATEL Benediktinské opatství sv. 
Václava v Broumově

OPERAČNÍ
PROGRAM

IOP

ROZPOČET 258 918 578,00 Kč

VÝŠE DOTACE 242 479 354,00 Kč

Realizace projektu: 1.1.2012 – 20.4.2015

Cílem projektu je revitalizace části památkově chráněné-
ho klášterního areálu a jeho znovunavrácení do života. 
Projekt je zaměřen na vzorové využití národní kulturní pa-
mátky - centrum zaměřené na enviromentální vzdělávání, 
pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. 
Tento cíl obnáší:

 ■  obnovení funkce kláštera (klášter + klášterní zahrada) 
v území se zaměřením na zvyšování kvality života re-
gionu

 ■  vytvoření ekologického a kulturního centra regionu, 
odkud budou koordinovány další aktivity na území 
Broumovska

 ■  vytvoření nové programové náplně, spočívající v pořá-
dání ekologických, kulturních a vzdělávacích akcí

 ■  vytvoření vzorového projektu oživení národní kulturní 
památky včetně zpracované metodiky postupu pro ši-
rokou odbornou veřejnost

Výstupem projektu je vzdělávací a kulturní centrum Brou-
movska, umístěné do rekonstruovaných prostorů kláš-
terního areálu. Předpokládaný projekt řeší rekonstrukci 

části areálu broumovského kláštera. Předpokládané 
úpravy a rekonstrukční práce byly prováděny z větší části 
v momentálně nevyužívaných částech kláštera, které byly 
ve stavu neodpovídajícím jejich kulturnímu, historickému 
a architektonickému významu. Součástí je i řešení přilehlé 
klášterní zahrady se zachováním jejího účelu především 
pro kulturní a vzdělávací akce. Tento vzorový projekt, 
zaměřený na obnovu a využití broumovského kláštera, 
slouží jako modelový příklad pro další projekty obnovy 
a využití památky s tím, že použité postupy budou apliko-
vatelné na obnovu a využití památek daného typu i jinde 
v ČR. Kromě zpracované metodiky postupu a prezentace 
vznikla také brožura a fi lm týkající se obnovy památky. Na-
vazujícím plánovaným projektem je vytvoření ubytovacích 
kapacit v prostorách kláštera pro účastníky vzdělávacích 
a kulturních akcí.

Projekt je určen pro široké spektrum cílových skupin. Pro-
jekt kromě fyzické realizace počítá i s vytvořením a pre-
zentací metodiky obnovy a nového využití, součástí bude 
i poskytování informací o vlastních zkušenostech s reali-
zací projektu. Dále bude projektem vytvořena programová 
náplň.

Aktivity projektu představují: 

 ■  Vytvoření žádosti o dotaci

 ■  Výběrová řízení na dodavatele stavby, služeb a dodá-
vek

 ■  Realizace výstupů – klášter, zahrada, projektová ná-
plň, kronika projektu

 ■  Projektové řízení (monitorovací zprávy, žádosti o plat-
bu, podklady pro CRR)

Výstupem projektu je realizace rekonstrukce kláštera za-
hrady, mezi přínosy projektu pak patří:

 ■  Rozvoj kulturního a enviromentálního vzdělávání na 
Broumovsku

 ■  Uvedení památky do nového života

 ■  Zvýšení povědomí o Broumovsku, rozšíření cestovní-
ho ruchu

 ■  Zlepšíní vzhledu lokality a zkvalitnění podmínek pro 
život v Broumově
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Pořízení zametacího stroje

ŽADATEL Město Třebechovice pod 
Orebem

OPERAČNÍ
PROGRAM

OPŽP

ROZPOČET 2 920 279,00 Kč

VÝŠE DOTACE 2 628 250,00 Kč

Realizace projektu: 16.9.2014 – 30.5.2015

Hlavním cílem projektu je zajištění čistého města - Tře-
bechovic pod Orebem prostřednictvím čistící komunální 
techniky pro veřejné komunikace, která umožní její efek-
tivní čistění (sběr nečistot, prachových částic). To povede 
ke snížení imisní zátěže ovzduší ve městě a přispěje tak 
ke zkvalitnění podmínek života ve městě. V rámci projektu 
bude pořízen stroj, který umožní sběr nečistot, prachových 
částic včetně štěrku, listí, písku a dalších nečistot. 

Předmětem projektu je pořízení komunálního zametacího 
stroje pro úklid místních komunikací (silnice) v Třebecho-
vicích pod Orebem, tyto komunikace jsou soustředěny ze-
jména v intravilánu města. V rámci projektu bude pořízen 
komunální nosič nářadí. Tento stroj bude vybaven diese-
lovým motorem o výkonu minimálně 35 KW. Na tento stroj 
bude umístěna zametací nástavba, která se bude skládat 
ze zásobníku na smetky o objemu min. 1000 litrů vyrobe-
ného z nerezové oceli s možnosti  výsypu min. do výše 1 
500 mm. Dále pak bude na nosiči instalována nádrž na 
vodu o objemu min. 250 litrů, hadice pro ruční vysávání 
rohů a kanálů délky cca 3 metry a čelně nesené sací hubi-
ce s dvěma přimetacími kartáči stranově stavitelnými.

Dva čelně nesené přimetací kartáče bude možno samo-
statně i současně ovládat z kabiny nosiče. Zařízení bude 
opatřeno cca čtyřmi skrápěcími tryskami, které minimali-
zují prašnost.

Důraz bude kladen na kvalitní zásobník, aby smetky zů-
stávaly ve stroji a nedocházelo k jejich úniku. Předpokla-
dem je, že nový moderní stroj bude šetřit životní prostření, 
aby samotným provozem bylo do ovzduší vypouštěno co 
nejméně nečistot (fi ltrace). Čistící vůz bude zametat rych-
lostí cca 1 km/h. 

Aktivity projektu představují:

 ■  Zpracování žádosti o dotaci

 ■  Výběr dodavatele úklidové techniky

 ■  Pořízení úklidové techniky

 ■  Řízení projektu (monitorovací zprávy, žádost o platbu, 
předkládání podkladů na SFŽP)

 ■  Propagace projektu (článek v lokálním zpravodaji, 
pamětní nálepka, uveřejnění informací na www strán-
kách města)

Výstupem projektu bude pořízení 1 stroje pro úklid veřej-
ných komunikací, mezi hlavní přínosy projektu pak patří:

 ■  Snížená prašnost a imisní zátěž

 ■  Snížená rizikovost faktorů s efektem na lidské zdraví 
(srdce, cévy) 

 ■  Zlepšení vzhledu města

 ■  Zkvalitnění podmínek pro život ve městě
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Projekt zavedení mokré magnetické 
separace do výroby inovované směsi 
nízkoželezitých písků

ŽADATEL Sklopísek Střeleč a.s.

OPERAČNÍ
PROGRAM

OPPI

ROZPOČET 35 000 000 Kč

VÝŠE DOTACE 14 000 000 Kč

Projekt byl realizován od  15.4.2013 do 31. 12. 2014. 

Cílem projektu je zavedení nových produktů ST10 
(100ppm) a ST08 (80ppm = obsah železa v tisícinách) na 
trh čímž získá naše společnost významnou konkurenční 
výhodu.

V roce 2012 probíhal v naší společnosti vývoj nových pro-
duktů, výsledkem je existence prototypů nových výrobků. 

Oproti standardně vyráběným pískům, bez použití magne-
tické separace, bude mezi hlavní přednosti nových výrob-
ků patřit nejen nízký obsah Fe2O3 ale i dalších nerostů, 
jako je titan, hliník, měď. Tyto vylepšené vlastnosti sklář-
ského písku umožní výrobcům čistého skla produkovat 
výrobky nejvyšší kvality při použití přírodně upraveného 
písku a zároveň umožní snížit spotřebu chemických látek 
– odbarvovadel.

Surovina v lomu má průměrnou kvalitu 150–250 ppm. 
Současné výrobní technologie neumožňují sériovou výro-
bu lepší než ST12 (120ppm = vyšší obsah Fe2O3). Za-
vedení mokré magnetické separace do výroby (investice 
projektu) spočívá v pořízení a instalaci sady magnetických 
separátorů s požadovaným výstupním výkonem a intenzi-
tou magnetického pole (cca 28milKč). Dále pak instalace 

2ks čerpací stanice vč. potrubních tras a potřebných kom-
ponentů (cca 2,5milKč), instalace a posílení konstrukčních 
prvků pro novou technologii (cca 1,5mil Kč), instalace 
ovládacího a dohledového systému (cca 2milKč) a instala-
ce elektrického vybavení a tras (cca 1milKč).

Po zavedení popsané inovace procesu výroby a zavedení 
inovovaných výrobků na trh získá naše fi rma významnou 
konkurenční výhodu evropského rozměru.Projekt nám 
otevře cestu na nové trhy a pomůže získat nové zákaz-
níky.Dále pomůžeme zlepšit kvalitu sklářských výrobků 
některých stávajících odběratelů.

Inovace výrobní technologie za účelem 
výroby nových výrobků ve společnosti 
Arrow

ŽADATEL ARROW International CR, a.s.

OPERAČNÍ
PROGRAM

Podnikání a inovace

ROZPOČET 80 481 000 Kč

VÝŠE DOTACE 32 192 000 Kč

Projekt byl realizován od 1. 10. 2010 do 31. 3. 2014. 

Předmětem projektu byla inovace technologie výroby 
zdravotnických prostředků, které se používají v oblasti 
akutní péče a chirurgie. První část představovala zavede-
ní výroby nových skupin výrobků do dvou závodů v České 
republice, a to v Hradci Králové a Žďáru nad Sázavou. 
Tyto výrobky doposud nebyly v těchto závodech vyráběny. 
Vývoj, design a zkoušky těchto výrobků byly prováděny 
ve skupině Arrow (zejména ve Spojených státech americ-
kých). 

Nové výrobky plně respektují nejpřísnější normy kladené 
na výrobky ve zdravotnictví, což umožní celosvětový pro-
dej těchto výrobků. 

Druhou částí byla zásadní inovace výrobních procesů. 
Nová strojní zařízení pořízená v projektu umožní výrobu 
nových výrobků a současně inovují celkový výrobní pro-
ces společnosti tak, aby bylo možno dlouhodobě vyrábět 
nejen nové výrobky v rámci dané produktové skupiny, ale 
i další v budoucnu vyvíjené výrobky. 

Výstupem projektu je rovněž vytvoření přibližně 20 pra-
covních míst především v lokalitě Žďár nad Sázavou.

p
ro

je
kt

o
vé

 ř
íz

e
n

í



37

regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a.s.

Památkový katalog (Informační systém 
evidence památek ve vazbě na RUIAN)

ŽADATEL Národní památkový ústav

OPERAČNÍ
PROGRAM

Integrovaný operační program

ROZPOČET 21 380 065 Kč

VÝŠE DOTACE 21 380 065 Kč

Projekt je realizován od 1. 7. 2014.

Cílem projektu je vytvoření nového elektronického systé-
mu evidence památkového fondu v ČR v návaznosti na 
základní registry veřejné správy a elektronizaci proces-
ních postupů v oblasti evidence památkového fondu.

Smyslem projektu je zefektivnění výkonu státní památko-
vé péče a zavedení a poskytování veřejných služeb v této 
oblasti prostřednictvím moderních informačních a komuni-
kačních technologií.

Předmětem projektu je také zajištění možností přímého 
získávání dat z informačního systému evidence památ-
kového fondu. Tím budou racionalizovány administrativní 
procedury a zefektivněna činnost úřadů při výkonu státní 
správy na daném úseku.

Dále bude díky realizaci projektu zajištěna online aktuali-
zace dat registru včetně přesného prostorového vymezení 
památkového fondu v geografi ckém informačním systému 
a digitalizována základní archivní dokumentace k památ-
kovému fondu.

Cílem projektu je také prostřednictvím webových služeb 
a webového portálu zpřístupnit subjektům dotčeným výko-
nem státní správy na úseku památkové péče a na úseku 
územního plánování a stavebního řízení informace a data 
o památkovém fondu, včetně elektronických formulářů pro 
podávání souvisejících žádostí. 

Prostřednictvím Památkového katalogu bude vytvořeno 
prostředí, které bude lépe přístupné všem zainteresova-
ným subjektům, včetně občanů či laické i odborné veřej-
nosti. Bude se v zásadě jednat o zdokonalený a zejména 
pravidelně aktualizovaný rejstřík poskytující relevantní 
data těmto subjektům v souladu s nastavenou hierarchií 
dostupnosti a nastavenými bezpečnostními pravidly pro 
daný systém a o přílohovou část evidence památek s elek-
tronizovanými daty.

Výstupy projektu budou provázány se základními registry 
veřejné správy, konkrétně s registrem územní identifi kace, 
adres a nemovitostí RÚIAN.

Cílovou skupinou projektu jsou orgány státní a územní ve-
řejné správy (kraje, obce) a dále veřejnost a podnikatelé.

Rekonstrukce a přístavba výrobní 
a skladovací haly Union Cosmetic s.r.o.

ŽADATEL UNION COSMETICS s.r.o.

OPERAČNÍ
PROGRAM

Podnikání a inovace

ROZPOČET 21 378 986 Kč

VÝŠE DOTACE 8 551 000 Kč

Projekt byl realizován od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2014. 

Předmětem projektu byla rekonstrukce a přístavba výrobní 
haly společnosti Union Cosmetics s.r.o. v Třebechovicích 
pod Orebem. Rekonstrukce spočívala zejména v zateple-
ní, výměně oken, fasády, rekonstrukci podlah, které díky 
vysoké četnosti manipulace byly v havarijním stavu. Dále 
pak byla provedena rekonstrukce vzduchotechniky a fi l-
trace vzduchu ve výrobní časti objektu, vnitřních omítek 
a injektáže, neboť zdivo bylo zasolené po předcházející 
činnosti bývalé koželužny.

Díky přístavbě nových skladových prostor, které navazují 
přímo na výrobní část, se podařilo odbourat některé ná-
klady a eliminovat škodní události. Došlo k optimalizaci 
skladových zásob a zefektivnění skladování, protože vzni-
kl dostatek volných kapacit proto, aby mohlo dojít k certifi -
kaci tolik požadovanými normami ISO.

Kolaudační souhlas k nové hale byl vystaven dne 13. 5. 
2014. Rekonstrukce byla předána 6. 11. 2014.
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Snížení energetické náročnosti výroby 
ve společnosti ARROW International ČR, 
a.s. 

ŽADATEL ARROW International CR, a.s.

OPERAČNÍ
PROGRAM

Podnikání a inovace

ROZPOČET 11 000 000 Kč

VÝŠE DOTACE 4 000 000 Kč

Projekt byl realizován od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2014. 

Předmětem projektu byla realizace souboru investičních 
opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti 
a snížení produkce emisí CO2. Na základě vypracované 
a schválené projektové dokumentace byl v závodě Arrow 
Int. ČR, a.s. v Hradci Králové nainstalován systém pro 
centrální zvlhčování sestávající se zejména ze zvlhčova-
cích jednotek, rozvodů a prvků MaR, nainstalovány vodou 
chlazené kompresory, proběhla modernizace zařízení na 
výrobu energie pro vlastní potřebu a opatření pro zefek-
tivnění a optimalizaci vnitřního i vnějšího osvětlovacího 
systému z hlediska úspor energie.

Zvýšení kvality řízení a správy 
Městského úřadu Vamberk

ŽADATEL Město Vamberk

OPERAČNÍ
PROGRAM

Lidské zdroje a zaměstnanost

ROZPOČET 2 759 304,45 Kč

VÝŠE DOTACE 2 345 408,78 Kč

Projekt je realizován od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2015. 

Cílem projektu je zvýšit efektivnost vykonávaných činností 
územní veřejné správy a veřejných služeb ve městě Vam-
berk. Jedná se především o zlepšení kvality řízení a ma-
nagementu úřadu a zvýšení transparentnosti a otevřenosti 
úřadu města vůči občanům.

V rámci projektu probíhá procesní a bezpečnostní audit, 
v rámci kterého vzniká Systém řízení procesů úřadu a Sys-
tém zabezpečení informací. Byl vytvořen dlouhodobý kon-
cepční materiál Strategický plánu rozvoje města. V rámci 
nastavení systému fi nančního řízení města v období krize 
se zaměstnanci úřadu účastní odborných školení.

Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci úřadu a zástupci 
samosprávy.

Zvýšení kvality řízení a good gover-
nance v Městském úřadu Přelouč

ŽADATEL Město Přelouč.

OPERAČNÍ
PROGRAM

Lidské zdroje a zaměstnanost

ROZPOČET 1 963 154,20 Kč

VÝŠE DOTACE 1 668 681,07 Kč

Projekt je realizován od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2015. 

Cílem projektu je posílení územní veřejné správy a veřej-
né služby ve městě Přelouč, zlepšení kvality
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Zavedení projektového řízení MěÚ Trut-
nov a sebehodnocení podle modelu CAF

ŽADATEL Město Trutnov

OPERAČNÍ
PROGRAM

Lidské zdroje a zaměstnanost

ROZPOČET 2 057 446,11 Kč

VÝŠE DOTACE 1 748 829,19 Kč

Projekt je realizován od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2015. 

Hlavním cílem projektu je zlepšit a zefektivnit činnost 
městského úřadu, zkvalitnit jeho fungování a v návaznosti 
zlepšit kvalitu veřejných služeb, které úřad poskytuje.

Hlavním prostředkem ke splnění těchto cílů je zavedení 
modelu CAF. Realizací projektu dochází ke zlepšení ná-
strojů k rozvoji městského úřadu, růstu, prosperitě a kon-
kurenceschopnosti města jako územního samosprávného 
celku, a to aplikací moderních metod zvyšování výkonnos-
ti, kvality, efektivity a transparentnosti městského úřadu 
a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti 
úřadu a analytické činnosti k identifi kaci míst pro zlepšení 
a k návrhu řešení v oblasti

zvýšení transparentnosti a efektivity řízení rozpočtu a ná-
strojů na podporu řízení rozpočtového procesu s cílem 
zvýšit schopnost reakce na dopady ekonomické krize.

Další součástí je provádění analýz chodu projektového ří-
zení úřadu k navrhování realizace prostupů a činností ve-
doucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti 
úřadu a racionalizaci rozdělení kompetencí v rámci orgánů 
úřadu s důrazem na efektivnost.

Realizací projektu město postupně naplňuje projektový 
záměr uvedený ve Strategickém plánu města Trutnova 
v bodě A.1.2 - Digitalizace veřejné správy; elektronická 
komunikace v oblasti „Podmínky pro podnikání“.

Komplexní vzdělávání zaměstnanců 
společnosti Geomine a.s. v globálním IT 
světě

ŽADATEL Geomine a.s.

OPERAČNÍ
PROGRAM

Lidské zdroje a zaměstnanost

ROZPOČET 3 282 221,08 Kč

VÝŠE DOTACE 3 282 221,08 Kč

Projekt je realizován od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015. 

Cílem projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců spo-
lečnosti Geomine a.s. pro posílení celosvětové konkuren-
ceschopnosti fi rmy a prohloubení oborového vzdělávání 
v regionu Příbramska. 

Aktivity projektu vedou k zavedení komplexního vzděláva-
cího systému podle potřeb zaměstnanců a zvýšení jejich 
kvalifi kace, adaptability a pracovní uplatnitelnosti ve výro-
bě zaměřené na zpracování plechu. Dále pak k vyškolení 
vlastních lektorů pro průběžné a dlouhodobé školení za-
městnanců, přesně zaměřené na jejich potřeby. Konkrétně 
proběhly kurzy svařování, obsluhy a údržby nových výrob-
ních technologii, technického kreslení, školení manažerů 
a techniků kvality. Průběžně probíhají jazykové kurzy, ško-
lení v oblasti celní problematiky, počítačové gramotnosti.

Projekt přináší komplexní vzdělávání pracovníků, které 
dosud probíhalo nahodile.

poskytovaných služeb a zvýšení otevřenosti a transpa-
rentnosti úřadu vůči občanům. Tohoto cíle dosáhne měst-
ský úřad prostřednictvím realizace dílčích aktivit.

Byl realizován procesní a bezpečnostní audit vč. rozdílové 
analýzy a vytvořena a implementována procesní mapa 
městského úřadu. V rámci projektu byl vytvořen dlouhodo-
bý koncepční dokument rozvoje města – Strategický plán 
rozvoje města.

Dále dochází k celkovému zkvalitnění fi nančního řízení 
města prostřednictvím odborných školení.

Do projektu jsou zapojeni volení zastupitelé města a za-
městnanci městského úřadu v Přelouči, kteří ve spolupráci 
s externími dodavateli tvoří jednotlivé dokumenty a ná-
sledně se budou podílet na jejich implementaci do chodu 
úřadu.
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Ústí nad Orlicí – Efektivní úřad

ŽADATEL Město Ústí nad Orlicí

OPERAČNÍ
PROGRAM

Lidské zdroje a zaměstnanost

ROZPOČET 3 208 066,00 Kč

VÝŠE DOTACE 2 726 856,10 Kč

Projekt byl realizován od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2014. 

V projektu bylo realizováno celkem 6 aktivit, z toho 5 
zaměřených odborně - nastavení modelu CAF, vytvoření 
strategie řízení lidských zdrojů a její implementace a vzdě-
lávání zaměstnanců, nastavení systému strategického 
řízení a plánování a fi nančního řízení organizace.Cílem 
projektu bylo zkvalitnit a zefektivnit činnost úřadu, a to jak 
v oblasti poskytování služeb klientům, tak v oblasti činnosti 
sloužící pro výkon samostatné působnosti – činnosti vole-
ných orgánů města. V projektu byly vytvořeny metodiky 
pro nastavení procesů pro hodnocení kvality (CAF), perso-
nální strategii včetně návrhů vnitřních předpisů, nastavení 
systému strategického řízení a plánování, fi nanční řízení 
zahrnující i osoby zřízené či založené městem, a to včetně 
manažerského informačního systému a SW pro rozpočet. 
Tým CAF vytvořil dvě Hodnotící zprávy a Akční plán zlep-
šování, v němž je stanovena řada podnětů a úkolů pro ze-
fektivnění činnosti úřadu, úspěch však je podmíněn mimo  
jiné vytvořením pracovních míst pro personalistu a pro 
manažera kvality. Pro personální strategii vedoucí úředníci 
absolvovali vzdělávání, v jehož rámci obdrželi řadu meto-
dických materiálů, které jim pomohou při výběru, adaptaci 
a hodnocení zaměstnanců. V oblasti strategického řízení 
a plánování byli do procesu zapojeni jednak reprezen-
tanti samosprávy, jednak zaměstnanci zařazení do úřadu 
a dále též občané prostřednictvím dotazníkového šetření. 
Bylo vytvořeno několik pracovních skupin, které provedly 
analýzu dle klíčových oblastí strategického plánu. Z ana-
lýzy vyplynulo, že město může v hospodaření dosahovat 
provozních přebytků v řádech milionů a může vkládat ze 
svého běžného rozpočtu fi nance do rozvojových aktivit. 
Pro realizaci strategického plánu se též předpokládá 
fi nancování z dotačních zdrojů.  Vedle metodiky strategic-
kého plánování a řízení byl vytvořen i samotný Strategický 

plán rozvoje města Ústí nad Orlicí v letech 2015 – 2020. 
Jako nejpraktičtější část pak byl vyhodnocen Akční plán, 
který obsahuje návrh konkrétních projektů, jejich prioritu, 
garanty i náklady, jsou-li známy. Pro fi nanční řízení byly 
zpracovány analýzy fi nančních toků a zásady ekonomic-
kého řízení jak pro město, městský úřad, tak pro právnické 
osoby městem zřízené nebo založené. Dále byl zakoupen 
software umožňující průběžnou práci s rozpočtem, popř. 
monitoring. Projekt jako celek nepochybně znamená pří-
nos pro činnost města a s ním spojené právnické osoby. 
Umožnil analyzovat stávající stav, najít rezervy a možnosti 
pro zlepšování. Nejvýznamnějším přínosem pak je zpra-
cování Strategického plánu rozvoje města Ústí nad Orlicí 
2015 až 2020.

Vzdělávání jako prostředek zefektivnění 
a zkvalitnění přístupu úřadu ke klientům

ŽADATEL Město Trutnov

OPERAČNÍ
PROGRAM

Lidské zdroje a zaměstnanost

ROZPOČET 3 001 537,68 Kč

VÝŠE DOTACE 2 551 307,02 Kč

Projekt byl realizován od 1. 9 2011 do 31. 8. 2014. 
V projektu bylo realizováno celkem 6 KA, z toho 5 zamě-
řených na vzdělávání v oblastech projektového řízení, 
komunikačních a prezentačních dovedností, práva a le-
gislativy, fi nančního plánování a řízení a komunikačních 
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manažerských dovedností. Školení ve všech KA proběhla 
dle plánu, dodavatelem uzavřených školení byla fi rma Ing. 
Radim Martynek.

Přínosem projektu je rozšíření znalostí a zkušeností ve-
doucích pracovníků, části zastupitelů a hlavně zaměst-
nanců Městského úřadu v Turnově s projektovým řízením, 
fi nančním plánováním a řízením, se správnými právními 
a legislativními postupy, které vedou k zefektivnění práce 
na úřadě. Dalším přínosem je osvojení si zejména komu-
nikačních a manažerských technik, které přináší kvalitněj-
ší přístup úřadu ke klientům a podporují větší otevřenost 
úřadu.

Zvýšení kvality veřejných služeb 
prostřednictvím změny procesů 
a postupů

ŽADATEL Městská část Praha 18

OPERAČNÍ
PROGRAM

Lidské zdroje a zaměstnanost

ROZPOČET 5 658 480,00 Kč

VÝŠE DOTACE 4 809 708,00 Kč

Projekt byl realizován od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. V pro-
jektu bylo realizováno celkem 7 KA, z toho 6 zaměřených 
odborně - Aplikace a zavedení vybraných moderních me-
tod řízení, Implementace principů procesního řízení do 
praxe úřadu, Aplikace strategického plánování a tvorba 
zásadních koncepcí rozvoje, Tvorba a realizace systé-
mových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských 
zdrojů, Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích 
k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu a vzdělávací 
aktivity navazující na výstupy předchozích klíčových akti-
vit.

Přínosem implementace pokročilých nástrojů řízení (jakým 
je i model CAF) je, že dané organizaci poskytnou kom-
plexní pohled na její současný stav a výkonnost a umožní 
ji vidět v nadhledu a v souvislostech (mezi jednotlivými 
přístupy a jejich výsledky). S vědomím těchto souvislostí 
a tedy dopadů změn tak může úřad lépe plánovat svůj dal-
ší rozvoj. Implementací procesního řízení se zpřehlednily 
informace vedení města o tom, jaké procesy a kým jsou 

zastávány, jaké jsou z nich výstupy, kdo tyto výstupy vy-
užívá. Dalším přínosem je zlepšení kontroly, monitoringu 
a možnost okamžité reakce na dynamicky se měnící pod-
mínky jako jsou legislativní změny, krizové situace apod. 
Strategické plánování a jeho implementace do praxe pro-
střednictvím modelu BSC má pro MČ velký přínos. Pomohl 
si jasným způsobem uvědomit žádoucí směry jeho vývoje 
a soustředit veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových pro-
blémů. Ukázal, jak se připravit na budoucí vývoj vnějších 
podmínek a minimalizoval negativní dopad hrozeb a ma-
ximálně zužitkovat příležitostí. Metodika byla realizována 
v návaznosti na všechny ostatní klíčové aktivity.

Zkvalitnění podmínek pro výuku Ap-
likované chemie na SŠIS Dvůr Králové 
nad Labem

ŽADATEL Střední škola informatiky a slu-
žeb, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2069

OPERAČNÍ
PROGRAM

Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

ROZPOČET 2 896 792,64 Kč vč. DPH

VÝŠE DOTACE 2 896 792,64 Kč

Projekt řešil inovaci ŠVP - Aplikovaná chemie rozšířením 
o oblast Výroba a zpracování polymerů. Při jeho tvorbě 
bylo využito spolupráce s organizacemi, které mají pří-
slušné provozy, s využitím jejich poznatků a potřeb pro-
vozů. Prostřednictvím projektu byly vytvořeny materiály 
a pomůcky podporující implementaci vytvořeného ŠVP. 
Praktická část uvedeného oboru byla podpořena vybave-
ním chemických laboratoří moderními přístroji, zařízeními 
a ICT vybavením, umožňujícím provádět automatické 
měření a vyhodnocování prováděných pokusů, blížící se 
svojí úrovní vybavením používaných v laboratořích vyso-
kých škol a provozů fi rem s chemickými provozy, které po 
praktické stránce umožňuje žáky připravit na úroveň od-
povídající v praxi používaných technologií. Součástí pro-
jektu byla i řada exkurzí žáků školy do laboratoří různých 
výzkumných, vysokoškolských spolu s návštěvami fi rem, 
které mají chemické provozy.
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Vytvořené a zpracované materiály ověřené formou pilot-
ního ověření slouží k rozvoji a podpoře vzdělávacího pro-
cesu. Získané zkušenosti, poznatky a vytvořené materiály 
jsou přístupné i dalším školám v kraji.

Projekt řešil také prohlubování spolupráce školy se základ-
ními školami ke zvýšení zájmu žáků o studium chemických 
oborů prostřednictvím letního soustředění žáků základních 
škol, chemických soutěží a chemických kroužků.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v měsíci lednu 
roku 2013 a celý projekt byl dokončen v červnu roku 2014.

Vzděláváním k vyšší profesionalitě 
městského úřadu

ŽADATEL Město Nové Město nad Metují

OPERAČNÍ
PROGRAM

Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost

ROZPOČET 3 685 668,64  Kč vč. DPH

VÝŠE DOTACE 3 685 668,64  Kč 

Předmětem projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalitě 
městského úřadu“, č. CZ.1.04/4.1.01/69.00047 bylo po-
kračovat v úsilí města při posilování efektivnosti výkonu 
územní veřejné správy a poskytování veřejných služeb 
ve své spádové oblasti při uspokojování potřeb občanů. 
Projekt se soustředil na zvyšování kvality práce a při-
pravenosti cílové skupiny reprezentované zastupiteli 

a zaměstnanci městského úřadu i spádových obecních 
úřadů. Z provedené analýzy vyplynula zaměření škole-
ní, která zajistí zvyšování odborné připravenosti a rozvoj 
dovedností a znalostí uvedené cílové skupiny. Provedená 
školení byla systémově členěná na vybrané oblasti s ur-
čením pro zaměstnance, vedoucí pracovníky a zastupitele 
úřadů. Školení prováděli externí odborníci specializovaní 
na potřebné oblasti.

Školení řadových zaměstnanců a vedoucích pracovníků 
bylo zaměřené na fi nanční řízení, hospodaření a účetnic-
tví obce, veřejné zakázky, aplikace stavebního zákona, 
praktické uplatňování správního řádu, úprava písemností, 
komunikační nástroje, prezenční dovednosti, asertivitu, 
fi remní kulturu, tvorbu vnitřních směrnic a proces výběru 
a přijímání nových zaměstnanců. Každá skupina měla jiný 
rozsah a zaměření řešené problematiky odpovídající po-
třebám jejich pracovního zařazení.

Školení zastupitelů bylo zaměřené na strategické řízení 
obce, fi nanční hospodaření a účetnictví obce, veřejné za-
kázky a legislativu obce.

Ohlasy účastníků na provedená školení byla pozitivní jak 
z pohledu odborného přínosu, tak i organizačního zajiš-
tění.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v měsíci květnu 
roku 2011 a celý projekt byl dokončen v dubnu roku 2014.
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Komplexní vzdělávání zaměstnanců 
společnosti Obchodní tiskárny, a.s.

ŽADATEL Obchodní tiskárny, a.s., Plyná-
renská 233, Kolín

OPERAČNÍ
PROGRAM

Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost 

ROZPOČET 3 045 265,65 Kč bez DPH

VÝŠE DOTACE 3 045 265,65 Kč

Předmětem projektu „Komplexní vzdělávání za-
městnanců společnosti Obchodní tiskárny, a.s.“, č. 
CZ.1.04/1.1.02/94.01108 bylo provedení odborného vzdě-
lávání zaměstnanců akciové společnosti ke zvýšení jejich 
odborných znalostí a dovedností s pozitivním dopadem na 
růst konkurenceschopnosti s podporou vytváření podmí-
nek pro kariérní růst zaměstnanců ve výrobě a obchodu. 
Součástí projektu bylo zavedení systémovosti do oblasti 
odborného vzdělávání zaměstnanců, rozvoji znalostí cizí-
ho jazyka a zavedení genderové statistiky a jejího využí-
vání v běžné personální praxi.

Vlastní školení zaměstnanců, zaměřená na oblast inovace 
polygrafi ckého odvětví a systém MOVEX, prováděli vyško-
lení interní lektoři. To umožnilo pružně reagovat na potřeby 
výrobního procesu společnosti s jeho minimálním omezo-
váním při snížení nákladů na prováděná školení. Tento 
prvek provádění školení se ukázal jako velmi efektivní. 
Další školení z oblasti fi nancí a účetnictví byla provede-
na externím dodavatelem. V projektu realizovaná školení 
byla určena všem zaměstnancům bez rozdílu věku a poh-
laví. Účast na školeních byla umožněna i zaměstnanců na 
rodičovské nebo mateřské dovolené. Ohlasy účastníků na 
provedená školení byla pozitivní jak z pohledu odborného 
přínosu, tak i organizačního zajištění.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v měsíci dubnu 
roku 2013 a celý projekt byl dokončen v červnu roku 2014.

HIGH TECHNOLOGY – další vzdělávání 
v 3D technologii

ŽADATEL Střední průmyslová škola 
kamenická a sochařská, Hořice, 
Husova 675

OPERAČNÍ
PROGRAM

Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

ROZPOČET 2 417 751,68 Kč vč. DPH

VÝŠE DOTACE 2 417 751,68 Kč

Škola se specializuje na dva základní směry vyučovaných 
oborů - umělecký a technický. Od roku 2012 disponuje za-
řízením high technology robotizovaným pracovištěm 3D, 
zahrnujícím vzájemně kompatabilní robotické rameno, 3D 
skener a program pro 3D modelování, které jsou využitel-
né pro umělecký obor při zpracování pískovce.

Protože jde perspektivní směr umělecké tvorby a její 
následné realizace, bylo třeba vytvořit odpovídající vzdě-
lávací program, který umožní všem zájemcům z řad pro-
jektantů, technologů, výtvarníků, odborných pedagogů, 
designérů, výzkumných pracovníků, restaurátorů, pra-
covníků státní správy, památkářů a dalších rozvinout své 
znalosti i tímto směrem.

Vzdělávací program, vytvořený ve spolupráci s nejlep-
šími odborníky v oboru, zahrnuje moduly Technologie 
3D skenování, 3D modelování a Technologie ovládání 
robotického ramene. Program je rozdělen na teoretickou 
a praktickou část, kdy účastníci školení pracují se všemi 
výše uvedenými zařízeními. 
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Velmi kvalitní vzdělávací program umožňuje zvýšit konku-
renceschopnost účastníků vzdělávání na

trhu práce.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v měsíci lednu 
roku 2013 a celý projekt byl dokončen v prosinci roku 
2014.

Edukační program v oblasti klinických 
studií prováděných na onkologických 
nemocných

ŽADATEL Nadace Východočeská onko-
logie, Sokolská 581, Hradec 
Králové

OPERAČNÍ
PROGRAM

Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

ROZPOČET 1 382 927,16 Kč vč. DPH 

VÝŠE DOTACE 1 382 927,16 Kč

V projektu byl vytvořen a pilotně ověřen komplexní vzdě-
lávací program umožňující zvládnout postupy požadované 
při získávání klinické praxe pro ověřování nových medika-
mentů a postupů v onkologii k

zajištění lepší dostupnosti nové léčby pro onkologicky 
nemocné.

Vzdělávací program připraví lékaře, střední a vyšší zdra-
votnický personál a administrativní pracovníky, pracující 
především v oblasti onkologie, na proces klinického 
hodnocení s důrazem na správné zvládnutí odborné 
a administrativní stránky (plánování, provádění, vedení, 

monitorování, auditování, zapisování atd.) nezbytné k zís-
kání oprávnění provádět klinické hodnocení. Program je 
rozdělen na teoretickou a praktickou část. Program strikt-
ně dbá na zachování etických principů.

Potřeba realizace projektu vyplynula z několika faktů:

- je třeba rozšiřovat možnosti ověřování a využívání no-
vých poznatků a medikamentů ke zvýšení úspěšnosti 
léčby onkologických pacientů

- stávající nabídka vzdělávacích organizací nenabízí tak-
to úzce zacílený program, který je možné vytvořit týmem 
s dostatečnými zkušenostmi v této oblasti.

Program rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání v Králové-
hradeckém kraji.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v měsíci červnu 
roku 2012 a celý projekt byl dokončen v listopadu roku 
2014.
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Veřejné zakázky

Oddělení zajišťuje:
 ■  Komplexní realizaci veřejných zakázek

 ■  Kontrolu zadávacích řízení

 ■  Zpracování nabídek klientů do zadávacích řízení

Konzultace podmínek
a průběhu zadání

Posouzení a hodnocení 
nabídek

Přůběžná komunikace
s uchazeči

Vyřizování
námitek

Vyhlášení
zakázky

Podpis smlouvy
s vítězným uchazečem

Vedení kompletní
dokumentace 

Příprava zadávací
dokumentace

Otvírání obálek
s nabídkami

Výběr nejvhodnější nabídky 
a oznámení výsledků

Konzultace podmínek
a průběhu zadání

Posouzení a hodnocení 
nabídek

Přůběž
s 

í

ouvy
hazečem

ní kompletní
umentace 

Příp
do

Otvírání
s nabíd

jší nabídky 
ýsledků

 ■  Poradenství v oblasti veřejných zakázek

 ■  Právní zajištění organizace (příprava a schvalování 
smluv, aktualizace obchodního rejstříku atd.)

 ■  Zpracování nabídek Centra evropského projektování 
do zadávacích řízení

Komplexní realizace veřejných zakázek:

 ■  dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění,

 ■  dle pravidel jednotlivých operačních či dotačních programů.

Co komplexní služby obsahují:

Zajišťujeme rovněž Profi l zadavatele pro veřejné či dotované zadavatele zdarma https://zakazky.cep-rra.cz/.

Kontrola výběrových řízení

Konzultace s klientem ohledně probíhajících a ukončených 
veřejných zakázek. Kontrola všech dokumentů souvisejí-
cích s výběrovým řízením a správného administrativního 
postupu. Kontrola správnosti z hlediska relevantního 
operačního programu, kontrola dle správnosti postupu dle 
předpokládané hodnoty a druhu zadavatele. Konzultace 
výstupů z kontroly.

Zpracování nabídek do výběrových řízení

Konzultace s klientem, příprava podkladů odpovída-
jících dané výzvě a danému operačnímu programu, 

administrativní příprava nabídky, kompletace nabídky pro 
podání a poradenství pro klienta. Správnost a formální 
úplnost nabídek uchazeče - uchazeč se může soustředit 
na vlastní stránku nabídky a své obchodní činnosti. Úspo-
ra času pro klienta a nevyřazení nabídky pro formální 
požadavky. 

Poradenství

Poradenství s přípravou zadávacího řízení - určit správně 
druh řízení dle zadavatele, předpokládané hodnoty, ope-
rační program. Poradenství na správnost administrace VŘ 
a jeho náležitosti. Poradenství při dotazech, námitkách, 
doplňování apod.
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Přehled veřejných zakázek

ZADAVATEL PŘEDMĚT ZAKÁZKY PŘEDPO-
KLÁDANÁ 
HODNOTA

TYP ZADÁVA-
CÍHO ŘÍZENÍ

OPERAČNÍ 
PROGRAM

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Poskytování právních služeb III v projektu 
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – 
revitalizace kláštera

290 000 VZMR IOP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – 
revitalizace kláštera a klášterní zahrady – 
vícepráce Z005

1 153 061 JŘBÚ IOP

Obec Kosičky Veřejné osvětlení v obci Kosičky 3 100 000 VZMR bez dotace

Jiráskovo gymnázi-
um, Náchod, Řezníč-
kova 451

Výběrové řízení na stavební úpravy labo-
ratoře fyziky

455 000 VZMR OPVK

Jiráskovo gymnázi-
um, Náchod, Řezníč-
kova 451

Výběrové řízení na dodávku nábytku do 
laboratoře fyziky

310 000 VZMR OPVK

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Restaurátorský dohled pro Vzdělávací 
a kulturní centrum Broumov – revitalizace 
kláštera

260 000 VZMR IOP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Dohled nad realizací zeleně pro Vzděláva-
cí a kulturní centrum Broumov – revitaliza-
ce kláštera

240 000 VZMR IOP

"Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová 
škola, Jičín, Pod 
Koželuhy 100
"

Dodávka učebních pomůcek pro měření 
na obvodech slaboproudé elektroniky

1 017 000 otevřené 
podlimitní

OPVK

Lepařovo gymnázi-
um, Jičín, Jiráskova 
30

Výběr dodavatele pomůcek pro výuku II 936 000 VZMR OPVK

Město Rokytnice 
v Orlických horách

Přestavba kotelny na hasičskou zbrojnici 
v Rokytnici v Orlických horách

19 000 000 otevřené 
podlimitní

CZ-PL

Město Litomyšl "Revitalizace Zámeckého návrší v Lito-
myšli" - realizace změn stavby I.

747 780 otevřené 
nadlimitní

IOP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
– revitalizace kláštera a klášterní zahrady 
– vícepráce II

1 123 490 JŘBÚ IOP

Jiráskovo gymnázi-
um, Náchod, Řezníč-
kova 451

Výběrové řízení na dodávku výpočetní 
techniky do Jiráskova gymnázia v Nácho-
dě

210 000 VZMR OPVK
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ZADAVATEL PŘEDMĚT ZAKÁZKY PŘEDPO-
KLÁDANÁ 
HODNOTA

TYP ZADÁVA-
CÍHO ŘÍZENÍ

OPERAČNÍ 
PROGRAM

Jiráskovo gymnázi-
um, Náchod, Řezníč-
kova 451

Výběrové řízení na dodávku výpočetní 
techniky do Jiráskova gymnázia v Nácho-
dě - 2

245 000 VZMR OPVK

Česká republika – 
Katastrální úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Zateplení budovy katastrálního pracoviště 
Trutnov II

10 500 000 otevřené 
podlimitní

OPŽP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
– revitalizace kláštera a klášterní zahrady 
– vícepráce III

15 014 703 JŘBÚ IOP

TJ Bruslařský klub 
Nová Paka

Modernizace technologie chlazení zimní-
ho stadionu Nová Paka

5 441 443 otevřené 
nadlimitní

SFŽP

Integrovaná střední 
škola Nová Paka

Dodávka strojů pro strojírenský a elektro-
technický průmysl

1 905 558 otevřené 
podlimitní

ROP

Česká republika – 
Katastrální úřad pro 
Královéhradecký kraj

Zateplení budovy katastrálního pracoviště 
Trutnov – vícepráce I

309 152 JŘBÚ SFŽP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Dodávka vybavení interiéru, včetně počí-
tačové techniky

3 041 492 otevřené 
podlimitní

IOP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Dodávka a montáž AV techniky, elektroa-
kustiky a scénického osvětlení

5 502 606 nadlimitní IOP

Střední průmyslová 
škola kamenická 
a sochařská Hořice, 
Husova 675

Dodávka CNC kotoučové pily s víceosým 
obráběním kamene

1 777 000 otevřené 
podlimitní

ROP SV

Město Třebechovice 
pod Orebem

Pořízení zametacího stroje 2 500 000 ZPŘ SFŽP

Město Litomyšl „Poskytování právních služeb v projektu 
Revitalizace zámeckého návrší v Lito-
myšli“

680 000 VZMR IOP

Brück AM spol. s r.o. Zajištění školení v rámci projektu „Trvalý 
tým je nezbytnou podmínkou fi remní kon-
kurenceschopnosti“

1 097 180 ZPŘ OPLZZ

Brück AM spol. s r.o. Výběr poskytovatele školení v rámci pro-
jektu „Trvalý tým je nezbytnou podmínkou 
fi remní konkurenceschopnosti“

414 800 VZMR OPLZZ

Město Litomyšl „Realizace Dětského programu a expozice 
Andělé na návrší“

7 883 971 otevřené 
nadlimitní

IOP
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ZADAVATEL PŘEDMĚT ZAKÁZKY PŘEDPO-
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TYP ZADÁVA-
CÍHO ŘÍZENÍ

OPERAČNÍ 
PROGRAM

Zemědělská akciová 
společnost Mžany, 
a.s.

"Dodávka vybavení pneuservisu" 1 210 000 VZMR PRV

AGROHELP s.r.o. "Nákup techniky pro údržbu krajiny" 1 300 000 VZMR PRV

Střední škola 
technická a řemeslná 
Nový Bydžov, Dr. M. 
Tyrše 112

Dodávka pomůcek v rámci projektu „Pod-
pora přírodovědného a technického vzdě-
lávání v Královéhradeckém kraji“

1 833 400 VZMR OPVK

Střední škola 
technická a řemeslná 
Nový Bydžov, Dr. M. 
Tyrše 112

„Dodávka polytechnické stavebnice“ 41 430 VZMR OPVK

Střední škola 
technická a řemeslná 
Nový Bydžov, Dr. M. 
Tyrše 112

"Dodávka učebních pomůcek" 1 833 400 ZPŘ OPVK

Městská část Praha 
12

"Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách 
městské části Praha 12"

43 498 500 otevřené 
nadlimitní

bez dotace

Město Hodonín Realizace klíčové aktivity č. 8 a 9 projektu 
Transparentní, Otevřený, Profesionální 
úřad – MěÚ Hodonín „S lidmi pro lidi“

1 570 246 VZMR OPLZZ

OREDO s.r.o. "Modernizace odbavovacího systému 
integrované dopravy Královéhradeckého 
a Pardubického kraje - II. fáze"

48 125 000 otevřené 
nadlimitní

ROP

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová 
škola, Rychnov nad 
Kněžnou, U Stadionu 
1166

"Virtuální svařování pro potřeby svářecí 
školy II"

537 190 VZMR OPVK

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová 
škola, Rychnov nad 
Kněžnou, U Stadionu 
1166

"Dodávka svařovací techniky a techniky 
virtuálního svařování"

1 411 569 VZMR OPVK

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová 
škola, Rychnov nad 
Kněžnou, U Stadionu 
1166

"Stavební úpravy svářečské školy včetně 
přístavby"

1 965 338 VZMR OPVK
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ZADAVATEL PŘEDMĚT ZAKÁZKY PŘEDPO-
KLÁDANÁ 
HODNOTA

TYP ZADÁVA-
CÍHO ŘÍZENÍ

OPERAČNÍ 
PROGRAM

Město Litomyšl „Realizace Dětského programu a expozice 
Andělé na návrší II“

8 801 271 otevřené 
nadlimitní

IOP

Město Litomyšl „Tvorba projektové dokumentace k pří-
stavbě Piaristické koleje“

845 000 JŘBU IOP

Česká republika - 
Úřad práce České 
republiky

"Mikroregiony v Libereckém kraji" 7 903 472 otevřené 
nadlimitní

OPLZZ

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová 
škola, Rychnov nad 
Kněžnou, U Stadionu 
1166

"Dodávka vybavení CNC centra" 2 545 454 otevřené 
podlimitní

ROP

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová 
škola, Rychnov nad 
Kněžnou, U Stadionu 
1166

Dodávka laserové gravírky 371 900 otevřené 
podlimitní

ROP

Orlické hory a Podor-
licko

„Kreativní zpracování kampaně Téma roku 
Orlických hor a Podorlicka“

169 396 VZMR ROP SV

Orlické hory a Podor-
licko

„Kreativní zpracování kampaně Téma roku 
Orlických hor a Podorlicka II“

169 396 VZMR ROP SV

Orlické hory a Podor-
licko

"Zajištění reklamy v dopravních prostřed-
cích v Brně a v Praze"

296 775 VZMR ROP SV

Orlické hory a Podor-
licko

"Zajištění reklamy v dopravních prostřed-
cích v Brně a v Praze II"

296 775 VZMR ROP SV

Gymnázium, střední 
odborná škola, 
střední odborné uči-
liště a vyšší odborná 
škola, Hořice

Dodávka zemědělských strojů do školního 
hodpodářství

1 928 000 VZMR ROP SV

Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Lito-
myšli. Management a koordinace prodlou-
žení projektu III

1 054 000 VZMR IOP

Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Lito-
myšli. Finance a administrativa prodlouže-
ní projektu III

807 000 VZMR IOP

Česká lesnická 
akademie Trutnov – 
střední škola a vyšší 
odborná škola

„Dodávka simulátoru pro výuku harves-
torových technologií v České lesnické 
akademii Trutnov – střední škole a vyšší 
odborné škole“

2 470 000 podlimitní ROP SV
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ZADAVATEL PŘEDMĚT ZAKÁZKY PŘEDPO-
KLÁDANÁ 
HODNOTA

TYP ZADÁVA-
CÍHO ŘÍZENÍ

OPERAČNÍ 
PROGRAM

ARROW International 
CR, a.s.

Dodávka centrálního zvlhčování 8 500 000 mimo ZVZ dle 
OPPI

OPPI

Česká lesnická 
akademie Trutnov – 
střední škola a vyšší 
odborná škola

„Dodávka simulátoru pro výuku harves-
torových technologií v České lesnické 
akademii Trutnov – střední škole a vyšší 
odborné škole II“

2 470 000 podlimitní ROP SV

Královéhradecký kraj „Doplnění AV technologií, včetně servero-
vého a síťového řešení pro Gymnázium 
J.K.Tyla v Hradci Králové“

1 950 000 VZMR KHK

ADEKO - plus s.r.o. Výběr dodavatele vnirřního vybavení uby-
tovacího zařízení č.p. 43 v obci Rychnovek

2 393 000 podlimitní PRV

Královéhradecký kraj „Dodávka vnitřního vybavení a vybavení 
na venkovní odpočinkovou zónu Gymná-
zia J. K. Tyla v Hradci Králové“

4 496 900 ZPŘ KHK

Střední průmyslová 
škola, Hronov, 
Hostovského 910

„Dodávka robotizovaného pracoviště, do-
dávka SW packetu , včetně školení obslu-
hy strojů a SW“

7 590 000 nadlimitní ROP SV

Střední průmyslová 
škola, Hronov, 
Hostovského 911

„Dodávka robotizovaného pracoviště, do-
dávka SW packetu , včetně školení obslu-
hy strojů a SW – JŘBÚ“

7 590 000 JŘBÚ ROP SV

Střední průmyslová 
škola, Hronov, 
Hostovského 911

„Dodávka robotizovaného pracoviště, 
dodávka SW packetu , včetně školení 
obsluhy strojů a SW – jednací řízení bez 
uveřejnění“

7 590 000 JŘBÚ ROP SV

Univerzita Karlova 
v Praze, Lékařská 
fakulta v Hradci 
Králové

Výukové a výzkumné centrum Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové – příjezdová ko-
munikace

1 500 000 nadlimitní VAVPI

Gymnázium, Dvůr 
Králové nad Labem, 
nám. Odboje 304

Dávka vybavení chemické laboratoře - in-
vestice

633 000 VZMR OPVK

Gymnázium, Dvůr 
Králové nad Labem, 
nám. Odboje 304

Dávka vybavení chemické laboratoře - in-
vestice II

633 000 VZMR OPVK

Gymnázium, Dvůr 
Králové nad Labem, 
nám. Odboje 304

Dávka vybavení chemické laboratoře - ne-
investice

594 000 VZMR OPVK

Gymnázium, Dvůr 
Králové nad Labem, 
nám. Odboje 304

„Zajištění ubytování a stravování pro 
účastníky „Letního přírodovědného sou-
středění 2014“

393 582 VZMR OPVK
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HODNOTA

TYP ZADÁVA-
CÍHO ŘÍZENÍ

OPERAČNÍ 
PROGRAM

Gymnázium, Dobruš-
ka, Pulická 779

„Výběr dodavatele výukové techniky do 
Gymnázia v Dobrušce“

220 000 VZMR OPVK

Univerzita Karlova 
v Praze, Farmaceu-
tická fakulta v Hradci 
Králové

„Rekonstrukce vestibulu a výměna výtahů 
na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Krá-
lové“

1 962 000 podlimitní VAVPI

Univerzita Karlova 
v Praze, Farmaceu-
tická fakulta v Hradci 
Králové

Dodávka přístrojů  do Farmaceutické fa-
kulty UK v HK , část 1: Kuličkový homo-
genizér, část 2: Elementární analyzátor, 
část 3: Automatické nanášecí zařízení pro 
TLC-Sampler 4, část 4: Preparativní ultra-
centrifuga s rotory, část 5: Real-time PCR

5 206 000 ZPŘ VAVPI

Univerzita Karlova 
v Praze, Farmaceu-
tická fakulta v Hradci 
Králové

Dodávka a montáž výtahů v budově Far-
maceutické fakulty UK v HK

5 000 000 ZPŘ VAVPI

Univerzita Karlova 
v Praze, Lékařská 
fakulta v Hradci 
Králové

Výukové a výzkumné centrum Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové – příjezdová ko-
munikace II

1 500 000 nadlimitní VAVPI

Střední průmyslová 
škola, Hronov, 
Hostovského 910

Dodávka moderních technologií pro výuku 
do SPŠ Hronov, část 2: Stroje do školních 
dílen a vybavení pro obrábění kovů

1 105 100 podlimitní ROP

Střední průmyslová 
škola, Hronov, 
Hostovského 910

Dodávka moderních technologií pro výuku 
do SPŠ Hronov, část 3:Vybavení dílen 
tříletých oborů a praxe maturitních oborů 
elektro

113 400 podlimitní ROP

Střední průmyslová 
škola, Hronov, 
Hostovského 910

Dodávka moderních technologií pro výuku 
do SPŠ Hronov, část 3:Vybavení dílen 
tříletých oborů a praxe maturitních oborů 
elektro

113 400 podlimitní ROP

Střední průmyslová 
škola, Hronov, 
Hostovského 910

Dodávka moderních technologií pro výuku 
do SPŠ Hronov, část 4: Navíječka

240 000 podlimitní ROP

Revitalizace KUKS 
o.p.s.

Vnitřní vybavení budov č.p. 57 a č.p. 72 
budov v obci Kuks, Část 1: Vnitřní vyba-
vení budov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci 
Kuks

1 002 000 ZPŘ ROP SV

Revitalizace KUKS 
o.p.s.

Vnitřní vybavení budov č.p. 57 a č.p. 72 
budov v obci Kuks, Část 2: Osvětlení bu-
dov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci Kuks

485 000 ZPŘ ROP SV
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CÍHO ŘÍZENÍ

OPERAČNÍ 
PROGRAM

Revitalizace KUKS 
o.p.s.

„Dodávka AV techniky do multimediálního 
sálu v budově č.p. 57 v obci Kuks“

1 802 000 ZPŘ ROP SV

Revitalizace KUKS 
o.p.s.

„Dodávka AV techniky do multimediálního 
sálu v budově č.p. 57 v obci Kuks II“

1 802 000 ZPŘ ROP SV

Revitalizace KUKS 
o.p.s.

Vnitřní vybavení budov č.p. 57 a č.p. 72 
budov v obci Kuks II, Část 1: Vnitřní vyba-
vení budov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci 
Kuks II

1 002 000 ZPŘ ROP SV

Revitalizace KUKS 
o.p.s.

Vnitřní vybavení budov č.p. 57 a č.p. 72 
budov v obci Kuks II, Část 2: Osvětlení bu-
dov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci Kuks II

485 000 ZPŘ ROP SV

Revitalizace KUKS 
o.p.s.

Rekonstrukce budov č.p. 57 a č.p. 72 
v obci KUKS v rámci projektu „Braunův 
kraj II“ – vícepráce – JŘBU

582 580 JŘBU ROP SV

Revitalizace KUKS 
o.p.s.

Rekonstrukce budov č.p. 57 a č.p. 72 
v obci KUKS v rámci projektu „Braunův 
kraj II“ – vícepráce – JŘBU II

256 440 JŘBU ROP SV

Univerzita Karlova 
v Praze, Lékařská 
fakulta v Hradci 
Králové

Výukové a výzkumné centrum Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové – příjezdová ko-
munikace III

1 500 000 nadlimitní VAVPI

Univerzita Karlova 
v Praze, Lékařská 
fakulta v Hradci 
Králové

Výukové a výzkumné centrum Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové – příjezdová ko-
munikace

1 500 000 nadlimitní VAVPI

Jiráskovo gymnázi-
um, Náchod, Řezníč-
kova 451

Dodávka výpočetní techniky a učebních 
pomůcek do Jiráskova gymnázia v Ná-
chodě - část 1: Výpočetní technika a další 
elektrotechnika, část 2: Analytické váhy

1 365 000 ZPŘ OPVK

Jiráskovo gymnázi-
um, Náchod, Řezníč-
kova 452

Výběrové řízení na dodávku nábytku do 
laboratoře techniky

310 000 VZMR OPVK

Jiráskovo gymnázi-
um, Náchod, Řezníč-
kova 453

Výběrové řízení na stavební úpravy labo-
ratoře techniky

455 000 VZMR OPVK
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CÍHO ŘÍZENÍ

OPERAČNÍ 
PROGRAM

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová 
škola, Rychnov nad 
Kněžnou

Dodávka vybavení oboru kominínů: část 
1: Dodávka třísložkových komínových sys-
témů a komínové frézy, část 2: Dodávka 
přístroje pro měření těsnosti kouřovodu, 
topenišť a 4 Pa test, část 3: Dodávka kr-
bových kamen

595 042 VZMR ROP

Střední odborná 
škola a Střední od-
borné učiliště, Hradec 
Králové, Vocelova 
1338

Dovybavení lakovny, dodávka trenažéru 
na nákladní automobil a dodávka mobilní 
semaforové konstrukce: část 1: Dovyba-
vení lakovny včetně souvisejících úprav,  
část 2: Dodávka řidičského trenažéru na 
nákladní automobil, část 3: Dovybavení 
dopravní učebny a přilehlé cvičné plochy 
mobilní světelnou signalizací pro dopravní 
situace

2 679 756 ZPŘ ROP

Obec Kosičky Dodávka místního rozhlasu v obci Kosičky 210 000 VZMR bez dotace

Obec Kosičky Dodávka místního rozhlasu v obci Kosičky 
II

210 000 VZMR bez dotace

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Samozvučné hudební nástroje pro Vzdělá-
vací a kulturní centrum Broumov – revita-
lizace kláštera

100 000 VZMR IOP

Střední škola země-
dělská a ekologická 
a střední odborné 
učiliště chladicí a kli-
matizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí

Strojní vybavení pro obor Agropodnikání 1 310 000 ZPŘ ROP SV

Střední škola země-
dělská a ekologická 
a střední odborné 
učiliště chladicí a kli-
matizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí

Dodávka vybavení učeben odborného vý-
cviku chladící a klimatizační techniky

615 500 ZPŘ ROP SV

Střední škola země-
dělská a ekologická 
a střední odborné 
učiliště chladicí a kli-
matizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí

Strojní vybavení pro obor Agropodnikání – 
pořízení krmného a sběracího vozu

140 000 ZPŘ ROP SV
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KLÁDANÁ 
HODNOTA

TYP ZADÁVA-
CÍHO ŘÍZENÍ

OPERAČNÍ 
PROGRAM

Střední škola země-
dělská a ekologická 
a střední odborné 
učiliště chladicí a kli-
matizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí

Dodávka vybavení učeben odborného vý-
cviku chladící a klimatizační techniky

614 500 ZPŘ ROP SV

Střední škola země-
dělská a ekologická 
a střední odborné 
učiliště chladicí a kli-
matizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí

Dodávka vybavení učeben odborného vý-
cviku – chladící zařízení

396 500 ZPŘ ROP SV

Střední škola země-
dělská a ekologická 
a střední odborné 
učiliště chladicí a kli-
matizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí

Dodávka vybavení učeben odborného vý-
cviku – elektro zařízení

218 000 ZPŘ ROP SV

Město Libáň Dostavba autobusového nádraží Libáň 2 860 000 VZMR ROP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Dodávka koncertního klavíru pro Vzdělá-
vací a kulturní centrum Broumov - revita-
lizace kláštera

1 305 041 VZMR IOP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Dodávka počítačového vybavení 208 334 ZPŘ IOP

Sklopísek Střeleč, 
a.s.

Dodávka a zprovoznění zařízení pro mok-
rou magnetickou separaci - 861.000 EUR

21 525 000 mimo ZVZ dle 
OPPI

OPPI

ARROW Intenational 
CR ,a.s.

Nová technologická linka pro potisk žilních 
katetrů

1 150 000 mimo ZVZ dle 
OPPI

OPPI

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Výběrové řízení na zajištění koordinátora 
BOZP pro klášter a zahradu

1 480 000 ZPŘ IOP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - 
revitalizace kláštera a klášterní zahrady 
- vícepráce IV

1 804 932 JŘBU IOP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - 
revitalizace kláštera a klášterní zahrady 
- vícepráce V

2 239 810 JŘBU IOP
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ZADAVATEL PŘEDMĚT ZAKÁZKY PŘEDPO-
KLÁDANÁ 
HODNOTA

TYP ZADÁVA-
CÍHO ŘÍZENÍ

OPERAČNÍ 
PROGRAM

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - 
revitalizace kláštera a klášterní zahrady 
- vícepráce VI

92 577 JŘBU IOP

Benediktinské 
opatství sv. Václava 
v Broumově

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - 
revitalizace kláštera a klášterní zahrady 
- vícepráce VII

8 815 310 JŘBU IOP

Střední škola za-
hradnická, Kopidlno, 
náměstí Hilmarovo 1

Dodávka zahradní, malé zemědělské 
a chladící techniky

616 942 VZMR ROP SV

Sklopísek Střeleč, 
a.s.

Instalace magnetických separátorů do vý-
robní linky

5 500 000 mimo ZVZ dle 
OPPI

OPPI

345 053 994
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Oddělení ekonomicko-technické

Ekonomicko-technické oddělení zajišťuje vnitřní chod spo-
lečnosti a je podpůrným oddělením pro ostatní oddělení.

Náplň oddělení:
 ■  zajišťování ekonomiky organizace (účetnictví, daně, 

vyúčtování účelově vázaných příspěvků apod.),

 ■  komunikace s ekonomickým odborem kraje,

 ■  zabezpečení společnosti po informační linii,

 ■  správa majetku.

Vedení účetnictví a zajištění techniky 
pro organizace:

 ■  Revitalizace Kuks, o.p.s.

Zpráva nezávislého auditora
S fi nančními výsledky společnosti se můžete podrobně 
seznámit v Auditní zprávě, kterou zajišťovala společnost 
Kreston A&CE Audit, s.r.o.

Auditní zpráva se všemi účetními výkazy je přílohou č. 1 
elektronické podoby výroční zprávy.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovlá-
danou osobou
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je 
přílohou č. 2 elektronické podoby výroční zprávy.
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Přehled projektů připravených či hodnocených

ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU OPERAČNÍ 
PROGRAM

ROZPOČET 
Kč

DOTACE
Kč

Projekty v oblasti rozvoje měst a obcí

Město Broumov Konsolidace IT a nové služby TC 
obcí

IOP 5 281 780,00 4 431 118,00

Město Náchod Konsolidace IT a nové služby TC 
Náchod

IOP 2 516 419,00 1 959 848,00

7 798 199,00 6 390 966,00

Projekty v oblasti infrastruktury vzdělávání

Střední škola 
informatiky a služeb, 
Dvůr Králové n.L.

Škola na dotek v Královéhradeckém 
kraji

OPVK 36 111 480,42 36 111 480,42

36 111 480,42 36 111 480,42

43 909 679,42 42 502 446,42

Přehledy projektů
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Přehled projektů ve fázi řízení a udržitelnosti

ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU OPERAČNÍ 
PROGRAM

ROZPOČET 
Kč

DOTACE
Kč

Projekty v oblasti dopravní infrastruktury

Dopravní podnik 
města Hradec 
Králové, a.s.

Obnova vozového parku trolejbusů ROP SV 398 460 000,00 120 000 000,00

Město Svoboda 
nad Úpou

Autobusové nádraží Svoboda nad 
Úpou

ROP SV 34 374 708,90 31 796 605,73

Město Špindlerův 
Mlýn

Přeshraniční propojení komunikací 
Špindlerův Mlýn-Podgorzyn - II. 
etapa

OPPS ČR - PL 37 982 652,50 34 184 387,00

Obec Libáň Autobusové nádraží Libáň ROP SV 4 576 353,85 3 779 057,37

OREDO s.r.o. Modernizace odbavovacího systému 
integrované dopravy Královéhradec-
kého a Pardubického kraje

ROP SV 64 911 296,50 49 300 691,94

OREDO s.r.o. Modernizace odbavovacího systému 
integrované dopravy Královéhradec-
kého a Pardubického kraje II

ROP SV 61 407 274,88 41 706 280,62

601 712 286,63 280 767 022,66

Projekty v oblasti rozvoje měst a obcí

Gymnázium 
a SOŠ Hořice

Sportovní hřiště Gymnázia a Střední 
odborné školy Hořice

EHP/Norsko 
KHK

7 394 113,79 6 284 996,72

Město Hořice Hořice - město bez bariér ROP SV 159 951 816,39 89 143 747,60

Město Hradec 
Králové

IPRM Hradec Králové ROP SV 6 896 350,00 5 745 025,00

Město Hronov Revitalizace centra města Hronova ROP SV 65 848 798,30 59 275 584,35

Město Chlumec 
nad Cidlinou

Občanské centrum Chlumec nad 
Cidlinou

ROP SV 28 341 503,07 25 173 438,92

Město Jaroměř Modernizace výuky v ZŠ Na Ostrově ROP SV 3 177 745,50 2 670 285,90

Město Jaroměř Areál sportovních a volnočasových 
aktivit v Jaroměři

ROP SV 101 092 472,88 76 113 293,14

Město Jičín Areál ZŠ Soudná, stavební úpravy 
objektu čp. 15 na denní stacionář

ROP SV 24 371 445,52 24 371 445,52

Město Jičín Rekonstrukce koupaliště Kníže 
v Jičíně

ROP SV 213 986 984,82 86 733 299,23

Město Kopidlno Kulturní a vzdělávací centrum 
Kopidlno

ROP SV 30 714 176,47 20 797 420,76

Město Kopidlno Víceúčelová sportovní hala Kopidlno ROP SV 32 035 687,47 31 245 879,71

Město Kutná Hora Centrum sociálních služeb Kutná 
Hora

IOP 10 410 235,00 9 942 120,00
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Město Litomyšl Inovace studijních programů pod-
míněná modernizací prostor ZUŠ B. 
Smetany v Litomyšli

ROP SV 10 443 365,07 4 920 019,72

Město Meziměstí Výstavba víceúčelového sportovního 
areálu v Meziměstí

ROP SV 21 879 413,00 19 194 049,23

Město Miletín Rekonstrukce multifunkčního domu 
v Miletíně

ROP SV 11 438 487,54 10 351 440,68

Město Neratovice Rekonstrukce komunikace ul. Masa-
rykova, Neratovice

ROP SČ 11 721 406,45 8 482 838,03

Město Nové Město 
nad Metují

Za krásami a historií Českého 
Betléma I. Revitalizace centra města 
spojená s historií Českého Betléma

ROP SV 98 927 524,00 91 507 959,70

Město Špindlerův 
Mlýn

Vytvoření společného integrovaného 
záchranného systému v Krkonoších - 
Špindlerův Mlýn - Podgorzyn

OPPS ČR - PL 11 663 560,50 10 497 204,25

Město Teplice nad 
Metují

Víceúčelové sportoviště města 
Teplice nad Metují

ROP SV 25 307 657,41 22 407 900,60

Město Týniště nad 
Orlicí

Revitalizace části města Týniště nad 
Orlicí

ROP SV 9 209 417,14 8 513 207,10

Město Železnice Rekonstrukce školního hřiště Železni-
ce

ROP SV 10 060 521,28 9 305 982,18

Městys Mlázovice Revitalizace veřejných prostranství 
městysu Mlázovice

ROP SV 3 214 490,85 2 921 042,10

Městys Nový 
Hrádek

Revitalizace centra městyse Nový 
Hrádek

ROP SV 5 060 406,96 4 289 214,32

Městys Velké 
poříčí

Rekonstrukce Obecního domu ve 
Velkém Poříčí 

ROP SV 58 224 200,12 48 536 712,65

Obec Hořiněves Sportovní víceúčelové hřiště a teni-
sové hřiště Hořiněves

ROP SV 9 014 060,00 8 338 005,49

Obec Jičíněves Rekonstrukce kulturního domu v obci 
Jičíněves

ROP SV 9 362 058,00 8 241 187,02

Obec Lovčice Stavební úpravy na objektu č.p. 85 
v Lovčicích

ROP SV 9 159 222,00 6 938 375,05

Obec Smidary Adaptace veřejné budovy zdravotní-
ho střediska ve Smidarech

ROP SV 16 902 522,60 12 726 287,33

Obec Stěžery Centrum integrovaných služeb 
Stěžery

ROP SV 31 602 848,25 28 567 847,31

Střední škola - Po-
dorlické vzdělávací 
centrum, Dobruška

Efektivní výukou CNC systémů ke 
snadnému uplatnění na trhu práce

ROP SV 2 914 478,01 2 695 892,16

1 040 326 968,39 745 931 701,77
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Projekty v oblasti cestovního ruchu

ADEKO - plus 
s.r.o.

Rekonstrukce ubytovacího zařízení PRV 12 255 191,50 4 720 695,00

Benediktinské 
opatství sv. Václa-
va v Broumově

Vzdělávací a kulturní centrum 
Broumov

IOP 258 918 578,00 242 479 354,00

BRET CZ a.s. Renovace a nová výstavba sportov-
ního a rekreačního areálu

ROP SV 49 738 197,06 28 039 998,32

Clitia a.s. Hotel Rajská zahrada ROP SV 105 715 872,20 59 870 478,47

Davídek s.r.o. Sportovně - relaxační hotel Davídek ROP SV 102 265 989,35 52 859 539,20

DIKRAM s.r.o. Výstavba bobové dráhy ve Skiparku 
Mladé Buky

ROP SV 52 115 952,00 25 652 975,00

GOLF CLUB 
U Hrádečku s.r.o.

Kongresové a rekreační centrum - 
GOLF CLUB U Hrádečku

ROP SV 129 372 859,30 59 292 080,58

Ján Radič Stavební úpravy ubytovacího objektu 
JANOVA BOUDA na studia - apart-
mány

ROP SV 11 434 916,21 5 644 048,20

Královéhradecká 
labská o.p.s.

Cyklostezka Hradec Králové - Jose-
fov - Kuks

ROP SV 64 799 814,60 52 405 540,26

Krkonoše - svazek 
měst a obcí

Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší ROP SV 3 099 947,58 3 065 888,50

Lázeňský resort 
Údolí Bratrouchov 
a.s.

Lázeňský resort Údolí Bratrouchov ROP SV 78 952 432,09 33 639 917,27

Matrix a.s. Znovuobnovení Letoviska Studánka ROP SV 182 976 082,00 80 039 155,99

MAVOS  s.r.o. Areál agroturistiky Štěnkov - Ranč 
Orlice

ROP SV 15 490 856,17 9 222 396,97

Město Špindlerův 
Mlýn

Marketing cestovního ruchu – 
Špindlerův Mlýn

ROP SV 3 485 820,00 3 215 133,00

Město Třebechovi-
ce pod Orebem

Třebechovické muzeum betlémů ROP SV 45 198 465,52 41 808 580,60

Město Rokytnice 
v Orlických horách

"Obnova bývalé sýpky v Rokytnici 
v Orlických horách pro umístění stálé
muzejní expozice"

ROP SV 36 449 590,87 31 477 470,75

Obec Kuks Zajištění dostupnosti atraktivit CR 
v obci Kuks

ROP SV 23 548 588,64 17 705 920,61

Orlické hory 
a Podorlicko

Téma roku Orlických hor a Podorlicka ROP SV 2 298 956,15 2 272 336,14

Paclík Obnova areálu bývalé fary Dubenec 
č.p. 1

ROP SV 72 987 340,00 33 792 419,00
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PhDr. Stanislav 
Bohadlo

Rentzova barokní tiskárna a pouliční 
divadlo v Kuksu

ROP SV 20 614 443,69 16 004 597,86

Revitalizace KUKS 
o.p.s.

Braunův kraj II. ROP SV 36 965 530,91 31 420 701,26

Ski  klub  Špindl  
PRODUKCE  s.r.o.

Zkvalitnění a rozšíření turistických 
služeb ve Špindlerově Mlýně

ROP SV 7 769 736,00 3 575 238,00

SNĚŽNÍK a.s. Centrum turistického ruchu Dolní 
Morava

ROP SV 661 911 928,29 238 512 244,49

STAKO s.r.o. Tereziánský dvůr ROP SV 247 770 855,28 80 002 935,28

STOH s.r.o. Modernizace skiareálu STOH ROP SV 31 784 180,16 15 529 559,90

TJ Bruslařský klub 
Nová Paka

Modernizace ski areálu Máchovka 
v Nové Pace

ROP SV 14 968 114,20 8 309 564,69

TJ Bruslařský klub 
Nová Paka

Modernizace technologie chlazení 
zimního stadionu Nová Paka

ROP SV 6 267 800,00 4 540 312,80

TJ Bruslařský klub 
Nová Paka

Modernizace technologie chlazení 
zimního stadionu Nová Paka

ROP SV 6 267 800,00 4 540 312,80

2 224 252 724,50 1 096 663 267,84

Projekty v oblasti rozvoje a informatiky

Národní památko-
vý ústav

Památkový katalog (Informační 
systém evidence památek ve vazbě 
na RUIAN

IOP 21 380 065,00 21 380 065,00

21 380 065,00 21 380 065,00

Projekty v oblasti zdravotnictví

Fakultní nemocni-
ce Hradec Králové

Modernizace FN HK v oblasti nozo-
komiálních infekcí

IOP 24 716 720,00 24 716 720,00

Fakultní nemocni-
ce Hradec Králové

Modernizace rehabilitace ve FN HK IOP 29 323 614,00 29 323 614,00

Fakultní nemocni-
ce Hradec Králové

Řízení kvality a optimalizace nákla-
dovosti ve FN HK

IOP 23 170 358,00 23 170 358,00

Oblastní nemocni-
ce Mladá Boleslav

Modernizace přístrojového vybavení 
Iktového centra Klaudiánovy nemoc-
nice

IOP 13 174 746,00 11 198 534,10

90 385 438,00 88 409 226,10

Projekty v oblasti životního prostředí

Město Meziměstí Modernizace ZŠ Meziměstí OP ŽP 8 307 916,00 5 055 453,00

Město Třebechovi-
ce pod Orebem

„Zametací vůz – zpracování žádosti 
o dotaci a související činnosti“ - tři 
fáze

OP ŽP 2 920 279,00 2 628 250,00
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Městys Nový 
Hrádek

Zateplení objektu ZŠ  Nový Hrádek OP ŽP 1 362 904,38 1 226 613,40

Obec Smidary Energeticky úsporná opatření MŠ 
Smidary

OP ŽP 4 387 879,00 2 525 644,10

16 978 978,38 11 435 960,50

Projekty v oblasti infrastruktury vzdělávání

ČLA Trutnov Simulátor pro výuku harvestorových 
technologií

ROP SV 3 204 102,50 2 432 074,80

Gymnázium, 
SOŠ, SOU a VOŠ 
Hořice

Strojní vybavení školního hospodář-
ství

ROP SV 2 499 860,00 1 999 888,00

ISŠ Nová Paka Technologické vybavení COV pro 
elektrotechnický a strojírenský 
průmysl

ROP SV 2 481 175,18 1 982 036,15

SOŠ a SOU 
Hradec Králové, 
Vocelova

Dovybavení lakovny a dopravní 
učebny v COV pro automobilový 
průmysl a dopravu

ROP SV 3 596 430,00 2 801 640,00

SPŠ kamenická 
a sochařská, 
Hořice

Modernizace dílen SPŠKS Hořice ROP SV 3 999 999,16 3 199 999,32

SPŠ strojní Hradec 
Králové

Vybavení dílen SPŠ ROP SV 3 196 000,00 2 400 000,00

SŠ zahradnická 
Kopidlno

Modernizace a doplnění technického 
vybavení zahradnických oborů

ROP SV 1 075 043,87 800 309,43

Střední průmyslo-
vá škola kamenic-
ká a sochařská, 
Hořice, Husova 
675

Robotizované pracoviště 3D, SPŠ 
kamenická a sochařská, Hořice

ROP SV 12 328 150,80 8 732 440,15

Střední průmyslo-
vá škola kamenic-
ká a sochařská, 
Hořice, Husova 
675

HIGH Technology 3D vzdělávání 
pedagogických pracovníků

OP VK 2 417 751,68 2 417 751,68

Střední škola - Po-
dorlické vzdělávací 
centrum, Dobruška

Simulace provozu školní produkční 
tiskárny pro zvýšení uplatnitelnosti IT 
oborů na trhu práce

ROP SV 5 099 815,00 4 334 842,58

Střední škola in-
formatiky a služeb, 
DKnL

Zkvalitnění podmínek pro výuku 
Aplikované chemie na SŠIS Dvůr 
Králové nad Labem

OP VK 2 896 792,64 2 896 792,64
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Střední škola 
propagační tvorby 
a polygrafi e Velké 
Poříčí

Vybavení polygrafi ckých dílen 
digitální tiskovou technologií

ROP SV 2 499 676,00 2 124 725,00

SUPŠHNN Hradec 
Králové

3D technologie ROP SV 2 773 447,20 2 120 989,00

SZEŠ a SOU CHT 
Kostelec nad Orlicí

Modernizace vybavení a zařízení 
praktické výuky odborných předmětů 

ROP SV 2 449 152,00 1 908 501,60

VOŠ a SPŠ Rych-
nov nad Kněžnou

CNC centrum, vybavení oboru 
kominík

ROP SV 4 057 701,30 3 153 503,32

54 575 097,33 43 305 493,67

Projekty v oblasti vzdělávání

ARGO-HYTOS 
s.r.o.

Rozvoj kvalifi kační úrovně zaměst-
nanců ARGO-HYTOS s.r.o.

OP LZZ 3 149 956,90 3 149 956,90

BIZ Data a.s. Vytvoření kompetenčního centra 
vývojového prostředí LANSA

OP LZZ 1 653 627,22 1 653 627,22 

Centrum evrop-
ského projektování 
a.s.

Úspěšná příprava a realizace projek-
tů vyžaduje připravené lidi

OP VK 1 331 889,35 1 331 889,35 

Centrum evrop-
ského projektování 
a.s.

EDUCEP II OP LZZ 2 167 784,61 1 300 670,77 

Conteg s.r.o. Komplexní vzdělávání zaměstnanců 
Conteg spol. sr.o.

OPLZZ 5 578 231,20 3 904 761,84

Geomine, a.s. Komplexní vzdělávání zaměstnanců 
Geomine a.s.

OPLZZ 3 282 221,08 3 282 221,08

Gymnázium 
Boženy Němcové, 
Hradec Králové

Podpora přírodovědného a technic-
kého vzdělávání v KHK

OP VK 1 419 701,98 1 419 701,98

Město Broumov Systémová a efektivní opatření 
agendy SPOD ORP Broumov

OP LZZ 1 198 027,38 1 198 027,38

Město Náchod Rozvoj efektivity a kvality poskytová-
ní sociálně právní ochrany - OSPOD 
Náchod

OP LZZ 3 292 026,00 3 292 026,00 

Město Náchod Zvýšení kvality veřejných služeb 
v Náchodě

OPLZZ 3 221 955,07 2 738 661,80

Město Nové Město 
nad Metují

Vzděláváním k vyšší profesionalitě 
městského úřadu

OPLZZ 3 685 668,64 3 685 668,64
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Město Přelouč Zvýšení kvality řízení a good gover-
nance v městském úřadu Přelouč

OP LZZ 1 963 154,20 1 668 681,07 

Město Trutnov Zavedení projektového řízení MěÚ 
Trutnov a sebehodnocení podle 
modelu CAF

OP LZZ 2 057 446,11 1 748 829,19 

Město Trutnov Vzdělávání jako prostředek zefektiv-
nění a zkvalitnění přístupu úřadu ke 
klientům

OP LZZ 3 001 537,68 2 551 307,02 

Město Ústí nad 
Orlicí

Ústí nad Orlicí - efektivní úřad OPLZZ 3 208 066,00 2 726 856,10

Město Vamberk Zvýšení kvality řízení a správy 
Městského úřadu Vamberk

OP LZZ 2 759 304,45 2 345 408,78 

Městská část 
Praha 18

Zvýšení kvality veřejných služeb 
prostřednictvím změny procesů 
a postupů v Úřadu Městské části 
Praha 18

OP LZZ 5 658 480,00 4 809 708,00 

Nadace Východo-
česká onkologie

Edukační program v oblasti klinických 
studií prováděných na onkologických 
nemocných

OP VK 1 382 927,16 1 382 927,16 

Obchodní tiskárny, 
a.s.

Komplexní vzdělávání zaměstnanců 
společnosti Obchodní tiskárny, a.s

OP LZZ 3 045 265,65 3 045 265,65 

Sklopísek Střeleč 
a.s.

Rozvoj kvalifi kace a zvýšení konku-
renceschopnosti

OP LZZ 2 373 788,00 2 373 788,00 

Střední škola in-
formatiky a služeb, 
Dvůr Králové n.L.

Škola na dotek v Královéhradeckém 
kraji

OPVK 36 111 480,42 36 111 480,42

91 542 539,10 85 721 464,35

Absorpční kapacita

CEP a.s. Posílení absorpční a administrativní 
kapacity

ROP SV 40 886 535,36 36 500 487,64

40 886 535,36 36 500 487,64

Pilotní projekty PAAK řízené Centrem evropského projektování

Život bez bariér, 
o.s.

PAAK - Centrum bez bariér v Nové 
Pace

ROP SV 30 590 918,66 28 296 599,75

Obec Holovousy PAAK - Komplexní revitalizace 
veřejných prostranství a budov obce 
Holovousy

ROP SV 22 895 068,81 21 177 937,78

Mgr. Robert 
Matuška

Nové šance pro region v areálu 
Friesovy boudy 1200m nad mořem

ROP SV 90 539 818,00 31 184 412,65
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ZOO Dvůr Králové 
a.s

PAAK - Safari Kemp ROP SV 80 209 384,53 25 806 011,08

Broumovsko Marketing cestovního ruchu Brou-
movska

ROP SV 2 650 630,00 2 386 298,35

Podzvičinsko PAAK - Propagace Podkrkonoší ROP SV 3 088 320,00 2 803 971,00

Revitalizace KUKS 
o.p.s.

Kuks - Braunův kraj ROP SV 8 076 564,00 6 470 330,60

Královéhradecký 
kraj

Vytvoření podmínek pro výuku no-
vého studijního zaměření veterinární 
technik laborant

ROP SV 5 462 763,08 4 553 307,34

Muzeum a galerie 
Orlických hor 
v Rychnově nad 
Kněžnou

Centrum studií a prezentace kraj-
kářského řemesla a umění krajky 
v Čechách - "Centrum krajky" 

ROP SV 31 774 327,39 25 849 163,74

275 287 794,47 148 528 032,29

Rozvoj podnikatelského sektoru

ARROW Internati-
onal CR, a.s.

Zvyšování účinnosti při výrobě, 
přenosu a spotřebě energie

OPPI 11 000 000,00 4 000 000,00

ARROW Internati-
onal CR, a.s.

Inovace výrobní technologie za 
účelem výroby nových výrobků ve 
společnosti Arrow

OPPI 80 481 000,00 32 192 000,00

Clitia a.s. Centrum Pasáž - Nové Město nad 
Metují

ROP SV 32 729 297,10 19 637 578,25

DITON s.r.o. Zavedení nových technologií výroby OPPI 41 135 256,00 20 567 000,00

Euro Softworks 
s.r.o.

Nová generace systému Vistos OPPI 5 099 000,00 2 945 000,00

KXP s.r.o. Trutnov CNC lisovací centrum OPPI 3 900 000,00 1 755 000,00

Sklopísek Střeleč 
a.s.

Projekt zavedení mokré magnetické 
separace do výroby inovované směsi 
nízkoželezitých písků

OPPI 35 000 000,00 14 000 000,00

Union Cosmetic 
s.r.o.

Rekonstrukce výrobní a přístavba 
skladovací haly

OPPI 21 378 986,00 8 551 000,00

VARIA spol. s.r.o. CNC soustružnické a frézovací 
centrum

OPPI 7 500 000,00 2 625 000,00

238 223 539,10 106 272 578,25

4 695 551 966,26 2 664 915 300,08
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