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ÚVODNÍ  SLOVO

Vá០ené dámy a pánové, vá០ení  partneᖐi,

rokem 2006 Centrum evropského projektování pᖐekroაilo pomysl-
nou აáru a vstoupilo do 3. roku svého pᛰsobení v regionu. Dovoluji 
si Vám pᖐedlo០it výroაní zprávu naᘐí organizace, ve které se poo-
hlédneme za velmi úspᆰᘐným uplynulým obdobím.

Bᆰhem roku 2006 se region plnᆰ pᖐizpᛰsobil vᘐem zmᆰnám, které  
nastaly po vstupu do Evropské unie a tím prokázal svou vyzrálost a 
stabilitu. Opᆰt se potvrdilo, ០e dᛰsledná práce obcí, neziskového a 
podnikatelského sektoru v kooperaci s krajem a CEP na zlepᘐování 
vᘐech procesᛰ a na schopnosti rychlého pᖐizpᛰsobení se zmᆰnám, 
pᖐipravila region na zahájení nového programovacího období, takᖐí-
kajíc na samé ᘐpici.

Cílem CEP je dokonalé uspokojování projektových potᖐeb klientᛰ, 
hledání úაinné a ekonomické varianty pro realizaci projektᛰ pᖐi 
respektování individuálních po០adavkᛰ.

S cílem jeᘐtᆰ více se pᖐiblí០it regionu jsme si jako Centrum evrop-
ského projektování stanovili poslání, vizi a cíle organizace, se kte-
rými bychom rádi vstoupili jako partneᖐi Královéhradeckého kraje 
do období 2007-2013.

Poslání

Podporovat zdravý a udr០itelný rozvoj regionu a být pomocnou 
rukou jeho organizacím pᖐi naplᒀování jejich cílᛰ.

Vize

Být stabilní organizací, citlivou k potᖐebám regionu, odpovᆰdnou 
svým partnerᛰm a otevᖐenou nových podnᆰtᛰm.

Cíle 

Zvýᘐení toku finanაních prostᖐedkᛰ do regionu
Podpora regionálního rozvoje
Rozvoj partnerství v regionu
Zvýᘐení absorpაní kapacity Královehradeckého kraje 
Udr០ení dobrého jména firmy jak na území Královéhradeckého 
kraje, tak Ⴠeské republiky

Centrum evropského projektování pracuje 

Cílevᆰdomᆰ

Energicky

Preciznᆰ

Jsme hrdí na to, ០e Centrum evropského projektování v roce 2006 
pokraაovalo v opᆰtovném rᛰstu, a to pᖐedevᘐím díky spoleაnému 
úsilí managementu Královéhradeckého kraje, ale i zamᆰstnancᛰ 
krajského úᖐadu, kterým bychom tímto rádi podᆰkovali.

Za celý tým Centra evropského
projektování

Ing. Klára Dostálová
ᖐeditelka



1. SPRÁVNÍ  A ORGANIZAჀNÍ  STRUKTURA

1.1 Správní struktura 
Centrum evropského projektování (CEP) je pᖐíspᆰvkovou 
organizací Královéhradeckého kraje s pᛰsobností regio-
nální rozvojové agentury. Agentury zᖐízené za úაelem 
tvorby, koordinace a zajiᘐᙐování komplexní nabídky slu-
០eb k vᘐestrannému a udr០itelnému rozvoji Královéhra-
deckého kraje v souladu s programem jeho rozvoje a 
prostᖐednictvím prosazování regionálních aktivit v rámci 
tuzemské a zahraniაní spolupráce.

Zᖐizovatelem a vlastníkem organizace je Královéhradec-
ký kraj, z აeho០ vyplývá majoritní zamᆰᖐení na kraj a 
plnᆰní jeho potᖐeb.

Gesაním odborem CEP je Odbor Evropských zále០itostí 
a mezinárodních vztahᛰ. Politickým gestorem je Ing. 
Rostislav Vᘐeteაka zodpovᆰdný za oblast zdravotnictví, 
zahraniაních vztahᛰ, NUTS II a evropské integrace. 

Rada centra 

Rada centra je აtyᖐაlenná a je tvoᖐena zástupci zᖐizovate-
le, kteᖐí jsou jmenování a odvoláváni Radou kraje. 
Z výkonu funkce აlena Rady centra jsou odpovᆰdni Radᆰ 
kraje.

Ing. Rostislav Vᘐeteაka
2. námᆰstek hejtmana Královéhradeckého kraje
Helmut Dohnálek
1. námᆰstek hejtmana Královéhradeckého kraje
Miloslav Plass 
4. námᆰstek hejtmana Královéhradeckého kraje
Mgr. Libor Moj០íᘐ
zastupitel Královéhradeckého kraje

Obchodní jméno Centrum evropského projektování

Zkrácený název CEP

Právní forma pᖐíspᆰvková organizace kraje

Sídlo Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové

Kontakt tel.: 495 817 191, fax.: 495 817 380, e-mail: info@cep-rra.cz

Internetové stránky www.cep-rra.cz

Datum vzniku 1. აervna 2004

Identifikaაní აíslo 71218840 

Bankovní spojení 35-0367350277/0100, Komerაní banka



Zamᆰstnanci Centra evropského projektování

1.2 Organizaაní struktura
Centrum evropského projektování, které v závᆰru roku 
2006 zamᆰstnávalo 27 pracovníkᛰ, bylo organizaაnᆰ 
rozdᆰleno do tᖐí oddᆰlení - oddᆰlení individuálních projek-
tᛰ a grantových schémat, oddᆰlení rozvoje a oddᆰlení 
ekonomicko–technické.

Organizace je ᖐízena liniovᆰ. Vedení firmy rozhoduje 
o slo០ení jednotlivých projektových týmᛰ.

Organizaაní struktura CEP

Pᖐedmᆰt აinnosti

Ⴠinnost organizace se dᆰlí na hlavní a doplᒀkovou. 
V rámci hlavní აinnosti poskytuje CEP slu០by svému 
zᖐizovateli, Královéhradeckému kraji, a v rámci doplᒀkové 
აinnosti poskytuje slu០by ostatním subjektᛰm (mᆰstᛰm, 
obcím, neziskových organizacím, podnikatelᛰm) zejména 
z území Královéhradeckého kraje.

Ⴠinnosti CEP:

§ Poskytování poradenských, organizaაních a ex-
pertních აinností pᖐi tvorbᆰ a koordinaci regionál-
ních rozvojových projektᛰ, rozvojových analýz, stu-
dií a plánᛰ pro veᖐejný i soukromý sektor.

§ Pᖐíprava a podpora programᛰ pro zajiᘐtᆰní hospo-
dáᖐského, sociálního a kulturního rozvoje, zlepᘐo-
vání ០ivotního prostᖐedí a propagace cestovního ru-
chu kraje.

§ Poskytování informací o finanაních pᖐíle០itostech 
v krajských, národních, evropských a mezinárod-
ních fondech.

§ Spolupráce se zahraniაními partnery,  agenturami, 
nadacemi, hospodáᖐskými  komorami, právnickými 
a fyzickými osobami, obcemi, mᆰsty kraje a vzdᆰlá-
vacími institucemi za úაelem rozvoje regionu.

§ Zvyᘐování absorpაní kapacity Královéhradeckého 
kraje.

§ Organizování odborných akcí, pᖐednáᘐek, seminá-
ᖐᛰ.

§ Investiაní a ekonomické poradenství, organizování 
veᖐejných soutᆰ០í a výbᆰrových ᖐízení, informatiky, 
regionálního programování a vzdᆰlávání.

§ Podpora podnikání a pᖐílivu zahraniაních investic ve 
spolupráci s dalᘐími právnickými osobami.

Oddᆰlení 
rozvoje

Oddᆰlení 
ekonomicko-

technické

Oddᆰlení indi-
viduálních
projektᛰ a 
grantových 

schémat

ᖀeditelka



1.2.1 Oddᆰlení individuálních projektᛰ a grantových schémat

§ sleduje evropskou problematiku 

§ informuje o mo០nostech dotací a grantᛰ

§ vyhledává vhodné dotaაní tituly pro zámᆰr projektu

§ nabízí sestavení ០ádosti a jejích pᖐíloh, metodickou 
pomoc pᖐi ᖐízení projektu

§ provádí kontrolu prvního stupnᆰ grantových sché-
mat SROP Královéhradeckého kraje

§ pᖐipravuje a ᖐídí projekty Královéhradeckého kraje

§ poskytuje konzultace a poradenství v oblasti zadá-
vání veᖐejných zakázek, poᖐádání kurzᛰ, workshopᛰ 
a odborných semináᖐᛰ

§ vykonává lektorskou აinnost

Personální obsazení

Ing. Iva Krunაíková
zástupkynᆰ ᖐeditelky, vedoucí
oddᆰlení ind. projektᛰ a GS

Ing. Veronika Pourová
projektový mana០er

Ing. Markéta Zrᛰstová
projektový mana០er

Bc. Lucie ᘀtanclová, DiS.
projektový mana០er

Ing. ᘀárka Puschmannová, MBA
projektový mana០er

Ing. Tomáᘐ Trunec
projektový mana០er

Mgr. Roman Grossman
projektový mana០er

Bc. Daniel Vᘐeteაka 
projektový mana០er

Jiᖐí Ⴠerný, DiS.
projektový mana០er



Oddᆰlení individuálních projektᛰ a grantových schémat

Ing. Tomáᘐ Eichler
projektový mana០er

Ing. Vladimír Neᘐkudla
konzutant

Mgr. Tomáᘐ Zmija
projektový mana០er

Ing. Jiᖐí Moᘐna
projektový mana០er



1.2.2 Oddᆰlení rozvoje

§ zpracovává strategické a koncepაní dokumenty 
(strategické plány mᆰst, obcí a regionᛰ, akაní plány, 
strategie místní akაní skupiny)

§ poskytuje konzultaაní a poradenskou აinnost 
v rámci rozvoje regionu (zavádᆰní MA 21, uplatᒀo-
vání principᛰ trvale udr០itelného rozvoje, uplatᒀová-
ní principu partnerství)

§ vykonává koncepაní a analytické práce (odborné a 
tématické analýzy, koncepce, sociogeografické ana-
lýzy)

§ provádí a zajiᘐᙐuje prᛰzkumy a ᘐetᖐení (prᛰzkumy 
podnikatelského prostᖐedí, neziskového sektoru, 
sociologické prᛰzkumy, názorové prᛰzkumy)

§ provozuje a aktualizuje regionální informaაní servis

§ spolupracuje s agenturou CzechInvest, Asociací 
inovaაního podnikání

§ zajiᘐᙐuje facilitaci jednání a veᖐejných setkání, 
pᖐednáᘐky, semináᖐe

Personální obsazení

RNDr. Zita Kuაerová
vedoucí oddᆰlení rozvoje

Mgr. Kateᖐina Pourová
odborný konzultant

Mgr. Jana Kuchyᒀková
odborný konzultant

Ing. Monika Malínská
odborný konzultant

PhDr. Bc. Marie Prouzová
odborný konzultant

Ing. Frantiᘐek Ungrád
odborný konzultant

Bc. Karel ᘀimek
odborný konzultant

Bc. Ladislav Mlejnek, DiS.
odborný konzultant



1.2.3 Oddᆰlení ekonomicko–technické

§ zajiᘐᙐuje ekonomický chod organizace

§ provádí kontrolu grantových schémat SROP Králo-
véhradeckého kraje po finanაní linii 

§ spravuje vozový park

§ spolupracuje s dalᘐími oddᆰleními v rámci finanა-
ních zále០itostí

Personální obsazení

Ing. Martina Pipková
vedoucí oddᆰlení 

ekonomicko-technického

Zdeᒀka Tᆰᘐitelová
asistentka

Alena Boháაová
finanაní asistentka

Bc. Lenka Houserová
finanაní mana០er

Tomáᘐ Ludvík
informatik



1.3 Ⴠlenství v ჀARA
Centrum evropského projek-
tování je აlenem Ⴠeské aso-
ciace rozvojových agentur 
(ჀARA). Posláním této aso-
ciace, která sdru០uje rozvo-
jové agentury s krajskou 
pᛰsobností, je podpora sys-

tematického hospodáᖐského, sociálního a kulturního 
rozvoje krajᛰ Ⴠeské republiky. 

ჀARA jako nevládní organizace pᛰsobí jako jeden z ná-
strojᛰ regionální politiky. Hlavními partnery na území ჀR 
jsou státní správa na centrální i regionální úrovni, sa-
mospráva krajᛰ a obcí a jiných veᖐejných subjektᛰ, insti-
tuce zastupující hospodáᖐský sektor i nevládní, neziskové 
organizace, zamᆰᖐené na hospodáᖐský a sociální rozvoj; 
v zahraniაí pak veᖐejné i soukromé instituce, zamᆰᖐené 

na regionální rozvoj a sdru០ení s podobnými aktivitami 
jako ჀARA. Cílem sdru០ení je koordinace a posilování 
აinnosti svých აlenᛰ a jednání jejich jménem navenek v 
rozsahu, který je dán mandátem od აlenské základny. 

Hlavními smluvními partnery asociace jsou:

§ Agentura pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest 

§ Asociace inovaაního podnikání ჀR 

§ Institut pro integraci Ⴠeské republiky do Evropské 
unie 

§ Centrum pro regionální rozvoj ჀR



2.  HLAVNÍ  AKTIVITY

2.1 AKTIVITY PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

2.1.1 Projekty kraje
Centrum evropského projektování pᖐipravuje a ᖐídí doto-
vané i nedotované projekty Královéhradeckého kraje. 
Jeho významná úloha spoაívá v koordinaci projektových 

aktivit a v dohledu nad dodr០ením programových podmí-
nek.

Pᖐehled realizovaných projektᛰ

NÁZEV PROJEKTU ROZPOჀET 
Kა

GRANT1

Kა
DOTAჀNÍ 

PROGRAM

Rozvoj dopravní infrastruktury

Silnice II/319 Rychnov nad Knᆰ០nou - Rokytnice v Orlických horách 151 952 727 91 886 000 SROP

Rekonstrukce a O័K silnice II/303 - აást 1. 76 746 487 53 677 839 SROP

Cesta ᘀpindlerᛰv Mlýn - Przesieka (Borowice) 29 108 632 23 234 510 INTERREG IIIA

Silnice III/3032 a III/3033 Velké Poᖐíაí - Malá Ⴠermná 7 425 728 4 742 839 INTERREG IIIA

Rekonstrukce krytu silnice II/310 5 481 286 4 383 384 INTERREG IIIA

Rozvoj informaაních a komunikaაních technologií

Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje 16 500 000 11 300 000 SROP

Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje 5 200 000 4 400 000 SROP

Rozvoj lidských zdrojᛰ

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II 19 999 970 14 524 912 SROP

Evropské projektové centrum - budování regionálního partnerství 18 491 310 16 179 895 SROP

Rozvoj podnikatelského prostᖐedí

Vyhledávací studie pro zalo០ení medicínsko - farmaceutického klastru 1 324 000 825 000 OPPP

Rozvoj regionální spolupráce

Intenzifikace oddᆰleného sbᆰru a zajiᘐtᆰní vyu០ití komunálních odpadᛰ vაetnᆰ 
jejich obalové slo០ky v Královéhradeckém kraji 7 500 000 - -

Rozvoj mezinárodní spolupráce                                                              EUR  EUR

GRIP-IT2  775 000 678 125 INTERREG III 
C

ICN (Industrial Change Network) 54 000 47 250 INTERREG III 
C

ELLA - „Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje“ 25 000 21 875 INTERREG III 
B CADSES

  
1 Doporuაená výᘐe grantu (dotace)
2 Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative Tools. Structural Funds implementation in an integrated approach



Popis významných projektᛰ

Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje

Cílem projektu je vybudování regionální vysokorychlostní 
datové infrastruktury s pᖐipojením k síti internet mezi 8 
zdravotnickými zaᖐízeními Královéhradeckého kraje. 
V tᆰchto zaᖐízeních je nyní novᆰ vytvoᖐeno 45 veᖐejnᆰ 
pᖐístupných míst k vysokorychlostnímu  internetu pro-
stᖐednictvím 7 informaაních kioskᛰ a 38 osobních poაíta-
აᛰ. Dalᘐích 13 osobních poაítaაᛰ slou០í pro potᖐeby in-
terní datové komunikace mezi jednotlivými participujícími 
zdravotnickými zaᖐízeními a k vyu០ívání elektronických 
slu០eb napᖐíklad pro úაely záchranného systému. Pᖐístup 
pacientᛰ, návᘐtᆰvníkᛰ zdravotnických zaᖐízení a veᖐej-
nosti k internetu na tᆰchto poაítaაích je bezplatný. Ne-
mocnice jsou ideálním místem veᖐejného pᖐístupu k In-
ternetu, proto០e se jedná o zaᖐízení s vysokou návᘐtᆰv-
ností a veᖐejnᆰ pᖐístupná místa v podstatᆰ, v kteroukoli 
denní a noაní dobu. Pacienti a návᘐtᆰvníci nemocnic tak 
mohou აas strávený აekáním na lékaᖐské oᘐetᖐení zkrátit 
vyhledáváním informací na internetu, elektronickou ko-
munikací se svými blízkými nebo vyu០íváním dalᘐích 
elektronických aplikací nabízených nemocniაním zaᖐíze-
ním. Na veᘐkeré dodané technologie je poskytován pᆰti-
letý rozᘐíᖐený záruაní servis vაetnᆰ podpory provozu a 
internetové konektivity do vybudované infrastruktury.

Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje

Cílem projektu je rozᘐíᖐení აinností veᖐejných knihoven 
Královéhradeckého kraje na veᖐejná informaაní centra 
obcí, která budou zajiᘐᙐovat rovný pᖐístup obაanᛰ k tra-
diაním i elektronickým informaაním zdrojᛰm. Projekt si 
klade za cíl podpoᖐit budování dostupného vysokorych-
lostního internetu vაetnᆰ odpovídajícího vybavení ve 
veᖐejných knihovnách a poskytnout tak obyvatelstvu 
pᖐístup k informacím rozhodným pro zvýᘐení jejich ០ivotní 
úrovnᆰ. Zvýᘐení ០ivotní úrovnᆰ spoაívá v kompenzaci 
handicapu relativní odlehlosti od nejrᛰznᆰjᘐích úᖐadᛰ, 
zdravotnických stᖐedisek, vzdᆰlávacích zaᖐízení, kultur-
ních podnikᛰ apod. Realizací vybavení 89 knihoven mo-

derními informaაními technologiemi a pᖐipojením k vyso-
korychlostnímu internetu dojde na území kraje k rozvoji 
knihoven, které zajistí veᖐejné knihovnické a informaაní 
slu០by vაetnᆰ umo០nᆰní pᖐístupu k vnᆰjᘐím informaაním 
zdrojᛰm podle zásad knihovního zákona. V roce 2006 
byly dokonაeny dodávky a instalace výpoაetní techniky 
ve vᘐech zapojených knihovnách. 75 knihoven ji០ má 
funkაní pᖐístup k vysokorychlostnímu internetu. Ve zbý-
vajících 14 knihovnách bude internetové pᖐipojení zpro-
voznᆰno do konce ledna 2007.

Evropské projektové centrum – budování regionální-
ho partnerství (EPC)

Hlavní pilíᖐe projektu 
pᖐedstavovaly v prᛰbᆰhu 
roku 2006 aktivity v 
oblastech vzdᆰlávání, 
strategického plánování a 
podpory partnerství pᖐi 
tvorbᆰ a realizaci projektᛰ. 

Cílovými skupinami kurzᛰ, semináᖐᛰ a ᘐkolení byli kromᆰ 
euromana០erᛰ vyslaných partnerskými organizacemi 
projektu také pracovníci implementaაních struktur pᛰso-
bících na území Královéhradeckého kraje, Krajského 
úᖐadu, Centra evropského projektování a Úᖐadu regionál-
ní rady NUTS II Severovýchod. Nejvýznamnᆰjᘐí událostí
projektu se stala akce SRPEM - Soutᆰ០ regionálních 
projektᛰ euromana០erᛰ, ve které soutᆰ០ili zástupci part-
nerᛰ o nejlépe zpracovaný projekt urაený do Strukturál-
ních fondᛰ Evropské unie. V prᛰbᆰhu soutᆰ០e byli úაast-
níci pravidelnᆰ doᘐkolováni v dílაích tématech vაetnᆰ 
prezentaაních dovedností, tak aby byli schopni zpraco-
vaný projekt po vᆰcné, formální a ekonomické stránce 
obhájit písemnᆰ i pᖐed hodnotící komisí. Výsledkem akce 
je tᖐicet kompletnᆰ zpracovaných projektᛰ, které budou 
pᖐedlo០eny v nejbli០ᘐí mo០né výzvᆰ odpovídajícího opat-
ᖐení V rámci strategického plánování byla dokonაena 
celá ᖐada prací a asistencí pᖐi procesu pᖐípravy strategic-

kých dokumentᛰ kraje a 
také vybraných obcí 
a území v rámci regionu.

Zkuᘐenosti a poznatky 
získané v prᛰbᆰhu realizace projektu umo០nily pᖐipravit 
úspᆰᘐnou ០ádost o dotaci na navazující projekt s názvem 
Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II.

Více informací o projektu na www.cep-rra.cz/epc/



Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II 
(AKKORD)

Projekt navazuje a dále rozvíjí 
projekt EPC. Vyu០ívá  jeho 
zkuᘐeného realizaაního týmu, 
aktivních partnerᛰ a dosa០ených 
výstupᛰ. Hlavní jeho náplᒀ tvoᖐí 
zahraniაní cesty partnerᛰ do 
zemí Evropské unie, jejich០ cílem 

je pᖐinést do regionu fungující zpᛰsoby práce, pᖐíklady 
dobré praxe, zajímavé nápady a jejich uplatnᆰní 
s ohledem na místní podmínky a mo០nosti. Euromana០eᖐi 
plní a budou plnit i v roce 2007 úlohu terénních pracovní-
kᛰ, kteᖐí se intenzivnᆰ vᆰnují svým lokalitám a oblastem, 
pro nᆰ០ pracují jako projektoví mana០eᖐi, poskytují infor-
mace a pomáhají jednotlivých organizacím s pᖐípravou a 
zpracováním projektᛰ. V rámci projektu byla navázána 
spolupráce s venkovskými regiony v dᛰsledku pᖐípravy 
malých obcí na nové programovací období 2007-2013. 
Na území Novobyd០ovska, Cidliny, Novopacka a Jiაínska 
se spoluvytváᖐí rozvojové strategie, k nim០ probíhají 
pracovní setkání a zástupci dotაených regionᛰ jsou ᘐko-
leni v projektovém ᖐízení. 

ELLA - „Atlas Labe na území Královéhradeckého 
kraje“

Cílem projektu je zmapovat 
území Královéhradeckého 
kraje ve vztahu k mo០ným 
povodním, analyzovat a ᖐeᘐit 
rozporná území z pohledu 

stávajícího stavu a z pohledu navrhovaného vyu០ití. 
V letech 2004-2005 byl vypracován koncepაní materiál 
Atlas Labe, díky kterému doᘐlo k propojení záplavových 
území s mapovým podkladem, k pᖐevedení  existujících 
územních plánᛰ do GIS naskenováním územních plánᛰ 
v rámci kraje, transformací do S-JTSK, pᖐiაem០ výsled-
ným formátem je TIFF a HRR. Tento materiál poაítá 
s povodnᆰmi Q5 - Q100 a díky detailnímu rozpracování 
je nezbytným vodítkem pro moderní územní plánování a 
vodohospodáᖐskou აinnost. Závᆰrem roku 2006 byly 
ukonაeny veᘐkeré projektové aktivity a byla zpracována 
spoleაná strategie pro povodí Labe, která byla prezento-
vána na závᆰreაné konferenci konané v Drá០ჰanech. 
Politiაtí pᖐedstavitelé podepsali Spoleაné prohláᘐení 
o budoucí meziregionální spolupráci, která bude usilo-
vat o vznik navazujícího projektu. Partneᖐi projektu svými 
návrhy nadnárodních postupᛰ ukázali zpᛰsoby, jak lze 
prostᖐednictvím nástrojᛰ územního plánování a pᖐísluᘐ-
nými odbornými koncepcemi vodního hospodáᖐství zlep-
ᘐit preventivní ochranu pᖐed povodnᆰmi. 

Více informací o projektu na:
www.wmap.cz/kr-kralovehradecky/ella

Putovní výstava ELLA 10.4.-14.4. 2006

V dubnu 2006 probᆰhla v budovᆰ krajského úᖐadu slav-
nostní výstava projektu ELLA. Na výstavᆰ byly prezento-
vány plakáty s pilotními projekty აeských a nᆰmeckých 
regionᛰ. Královéhradecký kraj zde pᖐedstavil pilotní pro-
jekt: ELLA -„Atlas Labe na území Královéhradeckého 
kraje“. Výstava byla pᖐístupná ᘐiroké veᖐejnosti.

Vyhledávací studie pro zalo០ení medicínsko– farma-
ceutického klastru

V Královéhradeckém kraji existuje potenciál pro vznik 
medicínsko-farmaceutického klastru. V první etapᆰ bude 
probíhat vstupní analýza pro vyhledávání a identifikaci 
vhodných firem, vysokých ᘐkol a výzkumných institucí pro 
zalo០ení klastru. Souაástí této analýzy budou ᖐízené 
hovory s vytypovanými firmami (dle OKEჀ), kontaktní 
semináᖐe, expertní studie atp. Úაelem je urაit dimenze a 
podstatu klastru, stanovit jeho místo a pᖐedstavit proces 
klastrování klíაovým aktérᛰm s cílem zajistit jejich zapo-
jení do tohoto procesu. Dále bude probíhat identifikace 
obchodních a jiných vztahᛰ mezi potenciálními úაastníky 
klastru, identifikace jejich klíაových kompetencí vაetnᆰ 
jejich nositelᛰ. Souაástí bude i urაení existujících აi po-
tenciálních konkurenაních výhod, které by se mohly dále 
a rychleji rozvíjet kombinací státních a soukromých zdro-
jᛰ pro dosa០ení cílᛰ. V poslední fázi této etapy bude 
zalo០ena pracovní skupina z akაních lídrᛰ, která bude 
definovat dalᘐí postup pᖐi formování a zakládání klastru 
na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Ⴠistá obec, Ⴠisté mᆰsto, Ⴠistý kraj 

Projekt realizuje spoleაnost EKO-KOM ve spolupráci 
s Královéhradeckým krajem. Cílem projektu je doplnᆰní 
sbᆰrné sítᆰ na nejménᆰ tᖐíkomoditní sbᆰr (papír, sklo, 
plasty) ve vᘐech obcích kraje, ovᆰᖐení mo០nosti oddᆰle-



ného sbᆰru bílého a barevného skla v rᛰzných typech 
zástavby, podpora zaᖐízení na úpravu (dotᖐídᆰní) vybra-
ných slo០ek komunálních odpadᛰ a ovᆰᖐení úაinnosti 
jednotlivých forem informaაní kampanᆰ (zapojení obyva-
tel, rozvoj tᖐídᆰní). 

GRIP-IT (Governance of Regionally Integrated Pro-
jects using Innovative Tools. Structural Funds im-
plementation in an integrated approach)

Projekt GRIP-IT úspᆰᘐnᆰ pokraაuje ve svých aktivitách. 
V prvním აtvrtletí 2006 byly zprovoznᆰny regionální 
stránky projektu  www.cep-rra.cz/grip-it/. Na druhé schᛰzi 

Technické koordinaაní skupiny a ᖀídícího výboru  
GRIP-IT v Potenze (Region Basilicata, Itálie) byl schvá-

len termín pro pᖐedkládání 
subprojektᛰ z oblasti inte-
grovaných projektᛰ. Výzva 
k pᖐekládání subprojektᛰ 
byla vyhláᘐena 27.3.2006 a 
uzavᖐena 22.5.2006. Pro 
potenciální ០adatele byly v 
jednotlivých partnerských 
regionech poᖐádány infor-
maაní semináᖐe. V termínu 

30.-31.5.2006 se v Jiაínᆰ konalo zasedání Technické 
koordinaაní skupiny GRIP-IT, jejím០ úkolem bylo posou-
zení a hodnocení pᖐijatých ០ádostí. Ke dni uzávᆰrky bylo 
doruაeno celkem 10 projektových ០ádostí, v rámci kte-
rých byla vykonána formální a administrativní kontrola. 
ᖀídícím výborem bylo vybráno a schváleno 7 subprojek-
tᛰ. Ⴠeské zastoupení je v 6 subprojektech a v jednom z 
nich je აeský úაastník (Mᆰsto Náchod) zároveᒀ i vedou-
cím აlenem. Realizace subprojektᛰ byla zahájena 
1.7.2006 a její ukonაení je plánováno na 30.6.2007. 
V prᛰbᆰhu druhé poloviny roku byly uzavírány smlouvy s 
pᖐedkladateli subprojektᛰ. 

Nyní dochází k tvorbᆰ metodiky integrovaných projektᛰ a 
k dokonაení აásti informující o postupech implementace 
integrovaných projektᛰ v zemích partnerᛰ v souაasném
programovacím období.

Pᖐehled subprojektᛰ

MUSNET-EUGALC Museums in network: European children, games and local cultures

Partner (CZ) Regionální Muzeum a Galerie v Jíაínᆰ 51 650 €

Partner (IT) Mountain Community of Alto Agri 73 000 €

Partner (IT ) Mountain Community of Carnia 40 000 €

Cíle subprojektu Posílení sítᆰ menᘐích muzeí, vzdᆰlanosti obyvatel a turistického ruchu zapojených oblastí. Zpracování 
studie proveditelnosti projektᛰ z oblasti kulturního rozvoje.

EU-NET European Networking

Partner (CZ) Mᆰsto Náchod 95 000 €

Partner (IT) Mᆰsto Monfalcone 42 000 €

Partner (IT ) PIT Area Bradanica 55 000 €

Cíle subprojektu Podpora a navázání meziregionální spolupráce. Tvorba komparativní studie mezi úაastníky a snaha o 
identifikaci mo០ných postupᛰ na poli integrovaných projektᛰ v novém programovacím období EU.

TONE Tourism Network in Historic Centres

Partner (CZ) Mᆰsto Náchod 78 000 €

Partner (IT) Comunità Montana Basso Sinni 62 000 €

Partner (IT ) MAS EUROLEADER s.cons.a.r.l. 15 000 €

Partner (HU) Multifunctional Association of Keszthely-Hévíz Microregion  40 000 €

Cíle subprojektu
Tvorba konkrétních modelᛰ integrovaného místního rozvoje se zamᆰᖐením na hotelové a lázeᒀské kapacity 
v zúაastnᆰných oblastech. V აeském pᖐípadᆰ se jedná o Láznᆰ Bᆰloves. Otestovat nový integrovaný pᖐí-
stup v rozvoji turistického ruchu.



CULT Culture upholding local tourism

Partner (CZ) Mᆰsto Jiაín 121 850 €

Partner (IT) Comunità Montana Alto Basento 80 000 €

Cíle subprojektu Prostᖐednictvím dvou studií proveditelnosti pᖐispᆰt k obnovᆰ a rozᘐíᖐení kulturního dᆰdictví partnerᛰ. 
V აeském pᖐípadᆰ bude studie proveditelnosti zamᆰᖐena na budovu Jezuitské koleje v Jiაínᆰ.

LoProDen Local Product Development Network

Partner (CZ) MAS Sdru០ení  SPLAV 24 000 €

Partner (IT) MEDES Observatory for economic problems associated with desertificati-
on in Mediterranean areas 31 000 €

Partner (IT ) MAS Euroleader s. cons.a.r.l. 17 000 €

Partner (HU) Pannon Handcraft Cluster 50 000 €

Cíle subprojektu
Podpora integrovaného pᖐístupu k rozvoji sítᆰ výrobcᛰ lokálních produktᛰ, specifických pro ka០dého úაast-
níka. Eventuelnᆰ vytvoᖐení spoleაného webového portául pro sdílení zkuᘐeností a informací. Zpracování 
studie proveditelnosti na síᙐ lokálních produktᛰ.  

GOSER Governance of Social and Economic relationship

Partner (IT) Commune Codroipo 50 000 €

Partner (IT ) PIT Vulture Alto Bradano 54 000 €

Partner (HU) Pannon Logistic Cluster 25 500 €

Cíle subprojektu Podpora konkurenceschopnosti úაastníkᛰ. Územní analýza týkající se rozvinutosti podnikání a mo០nosti 
budoucí PPP spolupráce. Zpracování studií proveditelnosti na eventuelní PPP spolupráci.

HEALTHY-ECONOMY Hospitals and SMEs for Healthcare economic cluster

Partner (CZ) Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s. 44 600 €

Partner (IT) Univerzita Terst 61 000 €

Partner (IT ) Nemocnice ASL. 4 – Matera 42 000 €

Cíle subprojektu
Podpora výmᆰny zkuᘐeností mezi subjekty. Vypracování tᖐí studií proveditelnosti na potenciální regionální 
zdravotnické clustery. Zpracování dalᘐí studie proveditelnosti na mo០ný vznik virtuálního mezi-regionálního 
zdravotnického clusteru zamᆰᖐeného na výzkum a vývoj. 

Pᖐipravený projekt

Centrum evropského projektování pᖐipravilo pro rok 
2007-2008 v rámci programu transformaაní spolupráce 
MZV projekt „Posílení kapacit místních samospráv 
regionu ᘀumadija a Pomoraví v Republice Srbsko“. 
Pᖐedkladatelem projektu je Královéhradecký kraj. Jeho 
cílem je ve spolupráci s Regionální agenturou pro eko-

nomický rozvoj ᘀumadije a Pomoraví pᖐipravit zamᆰst-
nance tᖐinácti municipalit regionu na აerpání prostᖐedkᛰ 
z programᛰ Evropské unie, pᖐedat zkuᘐenosti z oblasti 
reformy a decentralizace státní správy v Ⴠeské republice
a seznámit je s praktickými pᖐíklady vybraných projektᛰ 
financovaných Evropskou unií v Královehradeckém kraji.  



2.1.2 Grantová schémata SROP
Úlohou Centra evropského projektování v oblasti granto-
vých schémat Spoleაného regionálního operaაního pro-
gramu je kontrola projektᛰ (akcí) schválených Zastupitel-
stvem kraje a na území kraje realizovaných. 

Kontrola spoაívá v ovᆰᖐení dodr០ení podmínek smlouvy
o financování akce a v ovᆰᖐení skuteაného stavu se sta-
vem deklarovaným v projektové ០ádosti. Na kontrole se 
podílí projektový a finanაní mana០er CEP. 

Pᖐehled kontrolovaných akcí 

័ADATEL NÁZEV AKCE
ROZPOჀET  

Kა

GRANT 

Kა

Podpora podnikání ve vybraných oblastech Královéhradeckého kraje

Strojírny Rokytnice, a.s. Rozvoj výroby a exportu spoleაnosti Strojírny Rokytnice, a.s. 16 524 580 5 968 400

NN Steel s.r.o Rozvojový projekt  nákupu a modernizace výrobní haly 15 381 149 6 608 000

AVEFLOR, a.s. Zavedení progresivní technologie pro výrobu aerosolových pᖐíprav-
kᛰ metodou BOV 13 075 000 4 947 976

TONAVA, akciová spoleაnost Podpora výrobního procesu výpoაetní technikou, rozvoj firmy TO-
NAVA, tvorba nových pracovních míst 5 284 552 2 131 584

Pískovce, s.r.o. Vybudování nové technologie kalového hospodáᖐství 2 170 132 767 676

Podpora modernizace a rozᘐíᖐení ubytovacích kapacit v Královéhradeckém kraji

Pivovar Náchod, a.s. Pᖐístavba hotelu Beránek v Náchodᆰ 48 979 083 2 308 694

Hotel Dᆰvín, s.r.o Hotel Dᆰvín 15 532 000 3 775 740

Petr Puschmann Rozᘐíᖐení ubytovací kapacity Hotelu Praha v Broumovᆰ 13 635 072 4 000 000

Martin ᘀmahel Rekonstrukce rekreaაního objektu - Janské Láznᆰ - katastr Ⴠerná 
Hora 8 597 393 1 400 000

GÁZA s.r.o. Rekonstrukce a pᖐestavba hotelu Stᖐelnice - Teplice nad Metují 8 537 600 1 400 000

Martin Mukaᖐovský Rozᘐíᖐení ubytovací kapacity penzionu U Svatého Jana 7 499 000 1 317 495

Jan Ouᖐedník Modernizace a zvᆰtᘐení ubytovacích kapacit hotelu Holzbecher 3 604 833 1 400 000

Podpora medializace Královéhradeckého kraje prostᖐednictvím propagaაních a informaაních kampaní

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj, kraj Vaᘐich plánᛰ 5 029 785 3 772 000

Regionální turistické a infor-
maაní centrum

Mediální a propagaაní kampaᒀ Turistické oblasti Orlické hory  a 
Podorlicko 3 268 563 2 780 415

Broumovsko Poznejte Broumovsko 3 152 000 2 791 800

DSO Region Orlické hory Vítejte v Orlických horách 2 551 488 2 296 339

Broumovsko Za poklady Broumovska 2 219 730 1 997 756

Mᆰsto Dvᛰr Králové nad Labem Propagace turistické oblasti Podzviაínsko 2 060 000 1 854 000

Svazek obcí Východní Krkono-
ᘐe Putování Krakonoᘐovým královstvím 2 053 120 1 476 945

Mᆰsto Nová Paka NOVOPACKO - východní brána geoparku Ⴠeský ráj 1 730 000 1 557 000

Terra nostra – malebný kraj 
o.p.s. Afrika uprostᖐed Evropy 1 509 500 1 210 050

Statutární mᆰsto Hradec Králo-
vé Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblasti Hradecko 1 367 000 1 230 300

Mᆰsto ័acléᖐ Propagaაní a informaაní kampaᒀ regionu ័acléᖐsko 1 343 733 1 209 358

DSO mikroregionu Brodec Pᆰᘐky nebo na kole mikroregionem Brodec 1 066 000 959 400

Krkonoᘐe - svazek mᆰst a obcí Medializace turistického regionu Krkonoᘐe 1 000 000 900 000



័ADATEL NÁZEV AKCE
ROZPOჀET

Kა

GRANT

Kა

Podpora medializace Královéhradeckého kraje prostᖐednictvím propagaაních a informaაních kampaní

Svazek obcí Valdᘐtejnova 
zahrada Medializace turistické oblasti Valdᘐtejnova zahrada 990 000 801 000

Svazek obcí Dolní Bᆰlá Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí 898 824 695 165

Mᆰsto Vrchlabí
PROPAGAჀNÍ A INFORMAჀNÍ KAMPAᑰ PRO CYKLOARÉNU 
KRKONOᘀE v rámci podpory regionálních a místních slu០eb ces-
tovního ruchu se zamᆰᖐením na cykloturistiku

837 900 754 110

Svazek obcí Východní Krkono-
ᘐe Putování Krakonoᘐovým královstvím II 764 020 660 618

Dobrovolný svazek obcí Mikro-
region Bᆰlá S batohem na zádech mikroregionem Bᆰlá 645 300 580 770

Mariánská zahrada Medializace turistické oblasti Mariánská zahrada 620 000 540 000

Branka o.p.s. Propagace Kladského Pomezí 587 125 512 937

DSO Region Novomᆰstsko Pozvánka do Regionu Novomᆰstsko 350 166 315 120

Nové Mᆰsto Za historií do Nového Mᆰsta nad Metují 945 256 850 650

Podpora obtí០nᆰ zamᆰstnatelných skupin na území Královéhradeckého kraje

Oblastní charita Ⴠervený Koste-
lec

Kursy pracovní integrace v Chránᆰných dílnách u sv. Anny pᖐi Do-
movᆰ sv. Josefa 8 795 809 7 507 450

Obაanské poradenské stᖐedis-
ko, o.p.s.

Standardizace procesu komunitního plánování na území Králové-
hradeckého kraje 5 424 372 5 424 372

Vzdᆰlávací centrum pro veᖐej-
nou správu ჀR, o.p.s. Vytváᖐení místního partnerství - benchmarking sociálních slu០eb 4 086 790 4 086 790

Daneta, svépomocné sdru០ení 
rodiაᛰ a pᖐátel zdravotnᆰ posti-
០ených dᆰtí

Vzdᆰlávací program pro aktivizaci osob se zdravotním posti០ením 
smᆰᖐujícím k mo០nostem uplatnᆰní na trhu práce 3 848 039 3 848 039

Obაanské sdru០ení Salinger Sociální práce s neorganizovanou mláde០í na Moravském Pᖐedmᆰs-
tí v HK 3 835 130 3 835 130

TyfloCentrum Hradec Králové, 
o.p.s.

Síᙐ stᖐedisek integraაních slu០eb pro zrakovᆰ handicapované obაa-
ny Královéhradeckého kraje 3 480 610 3 480 610

Diakonie Broumov Zpᆰt do spoleაnosti - práce se znevýhodnᆰnými skupinami 3 571 725 3 212 525

Terra nostra - malebný kraj 
o.p.s. Integrace obtí០nᆰ zamᆰstnatelných skupin obyvatelstva 3 325 300 3 015 000

Mᆰsto Nový Byd០ov Podpora zamᆰstnanosti a vzdᆰlanosti Romᛰ v Novém Byd០ovᆰ 2 773 000 2 773 000

Centrum pro zdravotnᆰ posti០e-
né Královéhradeckého kraje Mapování bariér jako podpora sociální integrace 2 703 560 2 703 560

Ústav sociální péაe Hajnice -
barevné domky Barevná pᖐíle០itost 2 645 817 2 645 817

Okresní organizace HK Sdru-
០ení pro pomoc mentálnᆰ posti-
០eným ჀR

Skok do práce 2 467 140 2 467 140

Obაanské sdru០ení Cesta Odlehაovací slu០by - respitní péაe pro rodiny a osoby peაující o 
zdravotnᆰ posti០ené osoby se speciálními potᖐebami 2 394 942 2 394 942

Biskupství královéhradecké
Orientaაní dny - program primární prevence sociálnᆰ patologických 
jevᛰ zamᆰᖐený na posílení pozitivních stránek osobnosti a vztahᛰ v
tᖐídním kolektivu

2 338 885 2 241 372

Statutární mᆰsto HK Zkvalitnᆰní procesu komunitního plánování sociálních slu០eb v 
Hradci Králové 2 166 492 2 166 492

Obec Skuhrov nad Bᆰlou Pᖐíle០itost 2 055 302 2 055 302



Akce spolufinancované z GS SROP Královéhradeckého kraje

័ADATEL NÁZEV AKCE
ROZPOჀET  

Kა

GRANT 

Kა

Obაanské sdru០ení Salinger Zkusit to spolu 2 029 230 2 029 230

Domov dᛰchodcᛰ "V Podzámაí" ᘀance pro vᘐechny 1 786 042 1 786 042

Diecézní charita Hradec Králo-
vé

Podpora sociální integrace azylantᛰ a cizincᛰ v Královéhradeckém 
kraji 1 500 555 1 500 555

Svépomocné sdru០ení rodiაᛰ a 
pᖐátel zdravotnᆰ posti០ený dᆰtí -
DANETA

Stᖐedisko pracovní rehabilitace a vzdᆰlávací centrum 849 598 849 598

Na podporu kultury v Novém 
Byd០ovᆰ Podpora matek s dᆰtmi pᖐi vstupu na trh práce 663 000 663 000

ÚSP pro mentálnᆰ posti០enou 
mláde០ Chotᆰlice Nikdy není pozdᆰ 521 850 521 850

ÚSP pro mentálnᆰ posti០enou 
mláde០ a dospᆰlé obაany 
Skᖐivany

Práce pro tebe 512 400 512 400

Domov dᛰchodcᛰ Dvᛰr Králové 
nad Labem

Nové pracovní místo pro obtí០nᆰ zamᆰstnatelné k naplᒀování stan-
dardᛰ kvality poskytované péაe seniorᛰm 421 400 328 892

Domov dᛰchodcᛰ Náchod Start do praxe s diplomem v kapse 401 421 312 474

Domov dᛰchodcᛰ Humburky Nové pracovní místo pro obtí០nᆰ zamᆰstnatelné 385 100 307 700

Ústav sociální péაe pro mláde០ 
Domeაky Nová pracovní místa pro obtí០nᆰ zamᆰstnatelné 383 262 304 197

Místní akაní skupina Sdru០ení 
Splav Mana០erem neziskové organizace 341 956 335 956



Bastion Tower – aktuální sídlo Královehradeckého kraje 
v Bruselu (20. patro)

2.1.3 Zastoupení kraje v Bruselu
EU Office 
Královehradecký kraj se rozhodl zaᖐadit mezi regiony, 
které své zájmy prosazují v centru Evropské unie. 
V souაasnosti pᛰsobí v Bruselu kolem 300 regionálních 
zastoupení z celé Evropy. Nᆰkolik აeských regionᛰ 
v Bruselu ji០ svou kanceláᖐ má, a proto bylo logické uაinit 
tento krok také. Blí០ící se აeské pᖐedsednictví Rady EU 
v roce 2009 s sebou pᖐinese velký zájem svᆰtových mé-
dií. Pozornost bude soustᖐedᆰna i na kraje, a proto Krá-
lovehradecký kraj musí mít v dobᆰ pᖐedsednictví ji០ za-
bᆰhlou kanceláᖐ v Bruselu. Centrum evropského projek-
tování bylo krajem povᆰᖐeno vykonávat a zajiᘐᙐovat za-
stoupení kraje v Bruselu.

Bruselské zastoupení bude plnit následující funkce:

§ reprezentace a propagace KHK 

§ posilování pozice kraje v Bruselu a na evropské 
scénᆰ vᛰbec 

§ zajiᘐtᆰní informovanosti vedení KHK o aktivitách EU 
a mo០ných finanაních zdrojích pro KHK (napᖐ. ko-
munitární programy EU)

§ vyhledávání nabídek k úაasti na partnerských mezi-
regionálních projektech a vypracování databáze or-

ganizací, které mají zájem o aktivní spolupráci 
s KHK

§ prosazování a propagace projektᛰ kraje

§ navazování a udr០ování kontaktᛰ s institucemi EU a 
dalᘐími významnými organizacemi v Bruselu 
(EC,EP,COR,AER…)

§ zajiᘐtᆰní a zpracování relevantních informací 
z Bruselu

V prᛰbᆰhu prosince 2006 doᘐlo k otevᖐení kanceláᖐe 
v Bruselu na adrese Bastion Tower, 5 Place du Champ 
de Mars. V tomto kraji vyᘐla vstᖐíc organizace CEBRE , 
Ⴠeská podnikatelská reprezentace pᖐi EU v Bruselu. 
Zastoupení kraje se mimo jiné úაastnilo jednání kolem 
budoucnosti Ⴠeského domu regionᛰ v budovᆰ Trone 60 
nebo jednání o podílu krajᛰ na zajiᘐᙐování akcí v rámci 
აeského pᖐedsednictví v Radᆰ EU. Postupnᆰ dochází a 
bude docházet k navazování stykᛰ s ostatními zástupci 
krajᛰ (nejen აeských) a k pronikání do dᆰní v Bruselu a 
institucích EU.

2.1.4 Strategie rozvoje kraje
V návaznosti na realizaci projektu EPC byla na konci 
roku 2006 dokonაena Strategie rozvoje Královéhradec-
kého kraje, která je jedním z nejvýznamnᆰjᘐích koncepა-
ních dokumentᛰ urაujících hlavní smᆰry rozvoje na léta 
2006-2015. Tvorba strategie vycházela z moderních 
obecnᆰ uznávaných a podporovaných metodik tvorby 
strategických plánᛰ zalo០ených na principech místní 
Agendy 21 s cílem respektovat zásady trvale udr០itelné-
ho rozvoje. Proces tvorby strategie byl dlouhodobý, sou-
stavný, otevᖐený a zalo០ený na vzájemné provázanosti a 

vyvá០enosti ekonomického, sociálního a environmentál-
ního vývoje. Velmi pozitivní a pᖐínosnou platformou práce
podtrhující reálnost, potᖐebnost a systematiაnost strate-
gie naᘐeho kraje, byla ᘐiroká participace regionálních 
aktérᛰ v prᛰbᆰhu celého procesu, její០ souაástí je zejmé-
na síᙐ euromana០erᛰ reprezentující veᖐejný, neziskový a 
podnikatelský sektor. Strategie rozvoje Královéhradecké-
ho kraje byla také projednána s nejᘐirᘐí veᖐejností na 



setkáních v Hradci Králové, Náchodᆰ, Trutnovᆰ, Jiაínᆰ a 
Rychnovᆰ nad Knᆰ០nou. Veᘐkeré informace o procesu 
tvorby jsou zveᖐejnᆰné na www.cep-rra.cz/strategie/.

2.1.5 Strategie rozvoje lidských zdrojᛰ

V listopadu 2006 byl zahájen proces tvorby Strategie 
rozvoje lidských zdrojᛰ Královéhradeckého kraje (SRLZ). 
Proces tvorby strategie je zalo០en na moderních, obecnᆰ 
uznávaných a podporovaných metodikách tvorby strate-
gických plánᛰ zalo០ených na principech místní Agendy 
21 s cílem respektovat zásady trvale udr០itelného rozvo-
je. Zahájení procesu tvorby strategického dokumentu 
pᖐedcházelo zpracování analytické აásti rozvoje lidských 
zdrojᛰ KHK v roce 2005. V procesu tvorby SRLZ je hlav-
ním zaᘐtiᙐujícím a koordinujícím subjektem Rada pro 
rozvoj lidských zdrojᛰ. Zpracování strategie je realizová-
no jako jeden z výstupᛰ projektu AKKORD. SRLZ bude 
jedním z významných dlouhodobých koncepაních doku-
mentᛰ urაujících hlavní smᆰry rozvoje v oblasti lidských 
zdrojᛰ. Souაástí strategického dokumentu bude vytvoᖐení 
akაního plánu, který bude specifikovat hlavní nejdᛰle០i-
tᆰjᘐí smᆰry rozvoje lidských zdrojᛰ v krátkodobém hori-
zontu v Královéhradeckém kraji. Aktuálními výstupy za-
hájeného procesu tvorby SRLZ je globální SWOT analý-
za dle stanovených prioritních os, návrh vize a globálního 
cíle strategického dokumentu. Podkladem pro vytvoᖐení 
tᆰchto návrhᛰ byly výstupy analytické აásti rozvoje lid-
ských zdrojᛰ a také výstupy odborných pracovních skupin 
Strategie rozvoje kraje ve vazbᆰ na lidské zdroje. Na 
jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojᛰ konaném 
v prosinci 2006 byli také navr០eni აlenové odborných 
pracovních skupin. V lednu 2007 bude zahájeno první 
jednání odborných pracovních skupin, které budou de-
tailnᆰji rozpracovávat navr០ené prioritní osy. Pokud bude 
prᛰbᆰh prací postupovat dle navr០eného აasového plánu, 
kompletní verze SRLZ bude dokonაená v აervnu 2007. 

2.1.6 Partnerství s podnikatelským sekto-
rem

Centrum evropského projektování se podílelo na budo-
vání partnerství s podnikatelským sektorem. Aktivity 
v tomto smᆰru spoაívaly zejména v práci s vytvoᖐenou 
pracovní skupinou v rámci projektu EPC, která sdru០uje 
zástupce podnikatelského sektoru, vzdᆰlávacích institucí, 
úᖐadᛰ práce, místních samospráv, zájmových sdru០ení 
v oblasti rozvoje venkova i podnikatelᛰ v oblasti cestov-
ního ruchu. Výsledky partnerského dialogu tᆰchto lidí, 
kteᖐí právᆰ díky své zakotvenosti v místním prostᖐedí 
nejlépe vᆰdí, co je tᖐeba zmᆰnit a do აeho je tᖐeba inves-
tovat, byly hlavním impulsem pro tvorbu strategického 
rozvojového plánu kraje. Dalᘐí aktivity spojené 
s podnikatelským sektorem pᖐedstavovaly pᖐedevᘐím 
individuální konzultace nebo konzultaაní dny pokud jde 
o konkrétní mo០nosti zájemcᛰ z podnikatelského sektoru 
აerpat prostᖐedky z fondᛰ Evropské unie. Jedním z cílᛰ 
projektu EPC i AKKORD je vybudování partnerství regio-
nálních aktérᛰ v Královéhradeckém kraji. Úkolem je tedy 
vybudovat v kraji partnerský dialog, v nᆰm០ budou za-
stoupeni vᘐichni ti, kteᖐí mají co ᖐíci k rozhodování o bu-
doucnosti kraje. Vyu០ití mo០nosti zapojit se do rozvojo-
vých procesᛰ umocní pocit sounále០itosti jak obyvatel, 
tak podnikatelských subjektᛰ s vlastním regionem. Ote-
vᖐený dialog povede k tomu, ០e budou vnímat svᛰj kraj 
jako kvalitní a pᖐíjemné místo pro ០ivot, místo, kde máme 
my vᘐichni mo០nost spolurozhodovat o dᆰní, které se nás 
bezprostᖐednᆰ týká. Partnerský dialog, z nᆰho០ plány 
rozvoje místních partnerství vzniknou a zajistí, ០e budou-
cí podporované projekty nebudou parciálním zájmem 
jednotlivcᛰ, ale právᆰ naopak budou iniciovat komplexní 
zmᆰny, ze kterých bude mít u០itek vᆰtᘐí skupina obyvatel 
kraje.

2.1.7 Partnerství s venkovskými regiony
V kraji byla navázána spolupráce s venkovskými regiony 
v dᛰsledku pᖐípravy malých obcí na nové programovací 
období 2007-2013. Na území dvou místních akაních 
skupin Spoleაná Cidlina a Brána do Ⴠeského ráje se 
spoluvytváᖐí rozvojové strategie, navíc zástupci MAS 
Spoleაná Cidlina byli proᘐkoleni v projektovém ᖐízení. 
Souაástí celého procesu je sbᆰr projektových zámᆰrᛰ na 
dotაených územích.

Novobyd០ovsko a Cidlina

V sousedních mikororegionech Novobyd០ovsko a Cidlina 
jsou tvoᖐeny nové rozvojové strategie, které mají vytyაit 
hlavní smᆰry rozvoje v následujících letech a zajistit tak 
trvale udr០itelný rozvoj v tᆰchto mikroregionech. Zástupci 
dotაených mikoregionᛰ, kteᖐí se aktivnᆰ podílí na tvorbᆰ 
strategií, byli proᘐkoleni v oblasti týkající se témat místní 
Agendy 21 a principᛰ trvale udr០itelného rozvoje ve stra-
tegickém plánování.

Vlkov - zavádᆰní MA 21

V obci Vlkov u Jaromᆰᖐe probᆰhlo dotazníkové ᘐetᖐení 
o spokojenosti obyvatel se ០ivotem v obci. Souაástí an-
kety bylo také získaní podnᆰtᛰ od obაanᛰ na potencio-
nální vyu០ití budovy bývalé ᘐkoly na návsi. Nyní bude 
následovat veᖐejné setkání obაanᛰ s pᖐedstaviteli obce, 



na kterém budou seznámeni s výsledky ankety a pᖐede-
vᘐím se budou moci zapojit do veᖐejné diskuse nad mo០-
ným znovu vyu០itím budovy ᘐkoly.

Obec Vysokov

V rámci projektu EPC probᆰhl v obci Vysokov nᆰkolika-
mᆰsíაní proces, jeho០ hlavním 
výstupem je zpracovaný roz-
vojový dokument obce. Jeho 
tvorba byla zalo០ena na 
metodice místní Agendy 21 
opᖐené o principy trvale udr-
០itelného rozvoje. Proces 
v sobᆰ zahrnoval mj. dotazní-
kové ᘐetᖐení spokojenosti 
obyvatel, nᆰkolik setkání 
s neziskovým, podnikatelským 
sektorem a setkání 
s veᖐejností.

2.1.8 Regionální informaაní servis
Centrum evropského projektování vykonává práce spoje-
né se zabezpeაením provozu Regionálního informaაního 
servisu – sekce Královéhradecký kraj. Tuto აinnost vyko-
nává na základᆰ smlouvy o dílo s Centrem pro regionální 
rozvoj ჀR (CRR). Práce byly rozdᆰleny do dvou samo-
statných etap, v rámci kterých napᖐ. byly aktualizovány ji០ 
v minulých letech vytvoᖐené databáze mikroregionᛰ, 
turistických infocenter, obcí se zpracovanou územnᆰ -
plánovací dokumentací spolu s pᖐehledem rozvojových 
ploch v kraji, byly digitalizovány rozvojové plochy nad 10 

ha v kraji, 
doplnᆰny 

komentáᖐe a 
grafy 

k aktualizova
ným statis-

tickým datᛰm a pᖐehledᛰm. V rámci propagace webových 
stránek Regionálního informaაního servisu byli také 
osloveni pᖐedstavitelé mᆰst a dobrovolných svazᛰ obcí 
v kraji a po០ádáni o umístᆰní interaktivního odkazu na
RIS do svých vlastních prezentací na Internetu. Vᆰtᘐina 
z nich této ០ádosti vyhovᆰla. V lednu 2006 se webové 
stránky Regionálního informaაního servisu www.risy.cz 
pᖐedstavily veᖐejnosti ve zcela nové, grafické i obsahové, 
podobᆰ. Pro administrátory se tak letoᘐní rok stal prvním 
rokem, kdy se za chodu provᆰᖐovala funkაnost nového 
administraაního prostᖐedí zalo០eného na zcela jiném 
hardwarovém i softwarovém základᆰ ne០ doposud. 
S plnᆰním úkolᛰ ulo០ených smlouvou s CRR rovnᆰ០ sou-
visí trvalé sledování vyhlaᘐovaných dotaაních titulᛰ 

s krajskou územní pᛰsobností a následná prᛰbᆰ០ná aktu-
alizace databáze dotaაních zdrojᛰ pro aplikaci DOTACE.

2.1.9 Regionální zastoupení agentury 
CzechInvest

Z pozice regionálního 
zastoupení agentury 
CzechInvest zajiᘐᙐovalo 
Centrum evropského 
projektování konzultace 
a slu០by zahraniაním 

i domácím investorᛰm a drobným podnikatelᛰm, kteᖐí 
pᛰsobí v Královéhradeckém kraji. Tyto slu០by spoაívaly 
zejména v poskytování informací o regionálních investiა-
ních pᖐíle០itostech, vyhledání vhodného subdodavatele 
nebo výrobce, vytipování konkrétní lokality a navázání 
kontaktu pᖐedstavitelᛰ obce a dalᘐích kompetentních 
osob se zástupci investora. Vᆰtᘐinou se jednalo o drobné 
slu០by pro konkrétní zahraniაní investory, napᖐ. vyhledá-
ní vhodné zóny pro spoleაnost Takenaka pᛰsobící 
v elektro - prᛰmyslu. Dále spolupracovalo na vyhledávání 
„malých“ prᛰmyslových nemovitostí v Královéhradeckém 
kraji, které bylo vhodné zaᖐadit do databáze. 

2.1.10 Regionální zastoupení Asociace 
inovaაního podnikání ჀR

V rámci regionálního 
zastoupení Asociace 
inovaაního podnikání ჀR 

byla Centrem evropského projektování aktualizována 
databáze inovaაního potenciálu ჀR – Technologický 
profil ჀR. Projekt Technologický profil ჀR vznikl pro po-
tᖐeby pᖐehledu o subjektech, které vytváᖐí systém inovaა-
ního podnikání v Ⴠeské republice. Hlavním cílem projektu 
je vytvoᖐit aktualizovanou databázi subjektᛰ, které tvoᖐí 
inovaაní infrastrukturu ჀR. Jde o inovaაní firmy, výzkum-
ná pracoviᘐtᆰ vysokých ᘐkol, pracoviᘐtᆰ Akademie vᆰd 
ჀR, resortní výzkumné ústavy, nestátní výzkumné ústa-
vy, pracoviᘐtᆰ transferu technologií, vᆰdeckotechnické 
parky, asociace, komory, ministerstva, poradenské orga-
nizace, regionální rozvojové agentury a regionální pora-
denská a informaაní centra v Královéhradeckém kraji. 
S cílem podporovat inovaაní potenciál 
v Královéhradeckém kraji se seᘐel tým k inovaაnímu 
podnikání slo០ený ze zástupcᛰ regionálních subjektᛰ 
zabývajících se inovaაními procesy. Výstupem týmu bylo 
podání návrhu na tvorbu regionální inovaაní strategie 
Královéhradeckého kraje k projednání orgánᛰm kraje. 
Práce na schválené regionální inovaაní strategii budou 
zahájeny v roce 2007. 

2.1.11 Regionální operaაní program NUTS 
II Severovýchod 2007-2013
V programovacím období Evropské unie 2007-2013 bude 
Ⴠeská republika აerpat z rozpoაtu EU finanაní prostᖐedky 
na regionální politiku prostᖐednictvím nástrojᛰ definova-
ných Národním strategickým referenაním rámcem. Pro-
gramovacím nástrojem na úrovni NUTS II je Regionální 



operaაní program (ROP), který podléhá schválení Evrop-
skou komisí. 

Zpracováním ROP NUTS II Severovýchod bylo v srpnu 
2005 povᆰᖐeno Centrum evropského projektování, které 
získalo pozici vedoucího აlena koncepაního týmu, jeho០ 
dalᘐími აleny jsou zástupci RRA Pardubického kraje a 
ARR Liberec. Ex-ante hodnocení programu (hodnocení 
souladu programu s evropskými politikami, vazeb pro-
gramového dokumentu na národní strategické dokumenty 
a dodr០ení povinných metodik) zajiᘐᙐuje spoleაnost FI-
NESPA CZ, s.r.o. a SEA hodnocení (dopad realizace 
programového dokumentu na ០ivotní prostᖐedí) zajiᘐᙐuje 
spoleაnost EVERNIA s.r.o. 

Programový dokument byl navr០en dle „Metodiky pro 
pᖐípravu programových dokumentᛰ pro období 2007-
2013“ stanovené Rámcem podpory Spoleაenství Minis-
terstva pro místní rozvoj. Koncepაní tým pod vedením 
CEP analyticky popsal region a problematické oblasti, na 
které budou zamᆰᖐeny veᖐejné intervence v následném 
programovacím období. Zpracovaná analýza se stala 
kvalitním podkladem pro rozhodování o výbᆰru a obsahu 
zamᆰᖐení ji០ konkrétních veᖐejných intervencí. Postup
prací na tvorbᆰ programového dokumentu byl volen tak, 
aby po០adované dílაí výstupy ladily s doporuაeními ᖐídí-
cích a metodických orgánᛰ pro tvorbu operaაních pro-
gramᛰ, zejména pro tvorbu regionálních operaაních pro-
gramᛰ. 

Programový dokument definuje 4 prioritní osy, prostᖐed-
nictvím nich០ bude podporován rozvoj oblastí s cílem 
zlepᘐení fyzického prostᖐedí regionu pro investice, podni-
kání a ០ivot obyvatel : 1. Rozvoj dopravní infrastruktury, 
2. Rozvoj mᆰstských a venkovských oblastí, 3. Cestovní 
ruch a 4. Rozvoj podnikatelského prostᖐedí. Formulace, 
obsahové zamᆰᖐení a váhy jednotlivých prioritních os 
vzeᘐly ze závᆰrᛰ provedené analýzy regionu, následné 
komparace spoleაných potᖐeb krajᛰ tvoᖐících region 
NUTS II Severovýchod a z priorit Národního strategické-
ho referenაního rámce.

V prᛰbᆰhu roku 2006 byly ustanoveny odborné pracovní 
skupiny pro jednotlivé prioritní osy z ᖐad zástupcᛰ kraj-
ských úᖐadᛰ, regionálních partnerᛰ zastupujících zájmy 
potenciálních pᖐíjemcᛰ podpor a zástupcᛰ majících prak-
tické zkuᘐenosti z dosavadního programovacího období. 
Úkolem skupin bylo diskutovat praktické zamᆰᖐení veᖐej-
ných intervencí programového dokumentu a docílit jejich 
maximálního budoucího úაinku vაetnᆰ efektivního vyu០ití 
nastavených alokací. 

Ve 4. აtvrtletí 2006 
byly zahájeny práce na 
Provádᆰcím dokumen-
tu, který bude obsaho-
vat ji០ konkrétní 
podmínky poskytování 

veᖐejných intervencí a v roce 2007 se stane základním 
komplexním informaაním zdrojem pro potenciální pᖐíjem-
ce podpor. CEP navázalo intenzivní spolupráci s Úᖐadem 
Regionální rady, jeho០ úkolem je správné a efektivní 
nastavení administrativních procesᛰ po dobu trvání pro-
gramovací období.

Doposud zpracované výstupy 

§ Analýza sociální a ekonomické situace regionu 
NUTS II Severovýchod

§ Globální SWOT analýza regionu NUTS II Severový-
chod

§ Koincidenაní matice (porovnává nastavení priorit 
s výsledky SWOT) 

§ Strategie programovacího dokumentu

§ Prioritní osy a oblastí podpory ROP NUTS II Seve-
rovýchod

§ Monitorovací indikátory

§ Implementaაní struktury pro období realizace ROP 
NUTS II Severovýchod

§ Finanაní plán obsahující zdroje financování (struk-
turální fond, státní rozpoაet, krajský rozpoაet)

§ Souhrnné ex-ante hodnocení

§ SEA ROP NUTS II Severovýchod 

§ Provádᆰcí dokument ROP NUTS II Severovýchod

Závᆰrem roku 2006 byly výstupy diskutovány ROP tý-
mem a pracovními skupinami. Programový dokument byl 
projednán v krajích Královéhradeckém, Libereckém a 
Pardubickém, odsouhlasen Regionální radou regionu 
NUTS II Severovýchod a 15.11.2006 schválen Vládou 
Ⴠeské republiky. Byl pᖐelo០en do anglického jazyka a 
v prᛰbᆰhu 1. აtvrtletí 2007 bude pᖐedlo០en Evropské 
komisi ke schválení. Podrobné informace o výstupech, 
prᛰbᆰhu zpracování, vyjednávání a schvalování ze strany 
Evropské komise budou i nadále zveᖐejᒀovány na  
www.rada-severovychod.cz.  

Centrum evropského projektování rovnᆰ០ zpracovává na 
základᆰ smlouvy o dílo Provádᆰcí dokument regionu 
NUTS II Severozápad. Termín pᖐedání díla je 31. bᖐezna 
2007. Osnova dokumentu bude obdobná, obsah odliᘐný 
z dᛰvodu zamᆰᖐení ROP NUTS II Severozápad. Region 
NUTS II Severozápad je tvoᖐen Karlovarským a Ústec-
kým krajem.



2.2 AKTIVITY PRO OBCE, NEZISKOVÉ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

2.2.1 Projekty obcí, neziskových a podnikatelských subjektᛰ

Centrum evropského projektování intenzivnᆰ spolupracu-
je s regionálními subjekty. Stálou podporu poskytuje 
mᆰstᛰm Jiაín, ᘀpindlerᛰv Mlýn, Hoᖐice a Tᖐebechovice 
pod Orebem. Prᛰbᆰ០nᆰ informuje o mo០nostech dotací a 

metodicky podporuje pᖐi zpracování ០ádostí a ᖐízení pro-
jektᛰ. Se subjekty Královéhradeckého kraje rozvíjí part-
nerství a vytváᖐí rozvojové strategie.

Pᖐehled realizovaných projektᛰ 

័ADATEL NÁZEV PROJEKTU
ROZPOჀET

Kა

GRANT

Kა
DOTAჀNÍ 

PROGRAM

Rozvoj dopravní infrastruktury

Jiაín Pᖐístupové komunikace k ០idovské synagoze 5 600 000 3 900 000 Národní 
PHARE 2003

Jiაín Pᖐístupové komunikace k Valdᘐtejnovu námᆰstí 5 200 000 3 600 000 Národní 
PHARE 2003

ᘀpindlerᛰv Mlýn
Rekonstrukce místních komunikací – ᘀpindlerᛰv Mlýn 
bez výmolᛰ

14 000 000 6 500 000 Národní 
PHARE 2003

Rozvoj informaაních a komunikaაních technologií

Strá០né Internetizace turistického centra Strá០né 1 333 000 1 069 000 SROP

Rozvoj cestovního ruchu

TJ Sokol Sedloᒀov Sedloᒀov – Zabydlete se u nás 9 028 507 5 994 531 SROP

Ⴠeská Centra Informaაní server pro podporu cestovního ruchu v ჀR 48 405 602 41 521 477 SROP

Rozvoj lidských zdrojᛰ

Sdru០ení Neratov Kopeაek – Statek v Bartoᘐovicích v Orlických horách 7 822 792 7 040 513 SROP

Univerzita HK Analýza nabídky a poptávky po dalᘐím profesním vzdᆰlávání 5 797 420 5 068 628 OP RLZ

EDUMED s.r.o.
Vzdᆰlávání ᘐkolitelᛰ resuscitace a ០ivot zachraᒀující úkonᛰ 
pro potᖐeby sociálních a zdravotnických zaᖐízení, obcí a 
organizovaných shromá០dᆰní

1 945 200 1 945 200 OP RLZ

Pᖐipravené projekty

័ADATEL NÁZEV PROJEKTU
ROZPOჀET

Kა

GRANT

Kა
DOTAჀNÍ 

PROGRAM

Jiაín Obnova mᆰstské památkové rezervace v Jiაínᆰ 30 000 000 25 500 000
Finanაní 

mechanismus 
EHP/Norsko

Stᖐední ᘐkola tech-
nická a ᖐemeslná 
Hluᘐice

Rekonstrukce domova mláde០e a pᖐilehlého sportoviᘐtᆰ 23 800 000 20 200 000
Finanაní 

mechanismus 
EHP/Norsko

Trutnov Vojenské dᆰjiny Trutnovska  -brána vojenské turistiky vý-
chodních Ⴠech - - -



ᘀkolení místní akაní skupiny Spoleაná Cidlina

2.2.2 Lektorská აinnost

Centrum evropského projektování zahájilo na podzim 
roku 2006 lektorskou აinnost zamᆰᖐenou na pᖐípravu 
projektᛰ. ᘀkolení jsou koncipována do 6 dílაích blokᛰ, 
které úაastníky provedou procesem pᖐípravy projektu od 
vzniku myᘐlenky po pᖐedlo០ení projektové ០ádosti a jejích 
pᖐíloh. V rámci ᘐkolícího cyklu úაastníci získají informace 
o dotaაních zdrojích, pᖐípravᆰ projektového zámᆰru, 
logického rámce, studie proveditelnosti, analýzy nákladᛰ 
a výnosᛰ a kontrole projektu. Cyklus probᆰhl v místní 
akაní skupinᆰ Spoleაná Cidlina a zaznamenal velký zá-
jem regionu. Úvodem roku 2007 budou proᘐkoleni pᖐed-
stavitelé mikroregionu Podchlumí, starostové obcí a ne-
ziskových organizací z okolí Dvora Králové nad Labem.



3.  VÝSLEDKY

Rok 2006 pᖐedstavoval pro Centrum evropského projek-
tování pᖐedevᘐím rok realizace projektᛰ a pᖐípravy na 
programovací období 2007-2013.

Úspᆰᘐnᆰ se podaᖐilo ukonაit 11 projektᛰ a pᖐevést fi-
nanაní prostᖐedky ze Strukturálních fondᛰ na bankovní 
úაty pᖐíjemcᛰ. Zdárná realizace projektu Evropské pro-
jektové centrum – budování partnerství pᖐispᆰla k pro-
hloubení partnerství s obecním, neziskových a podnika-
telských sektorem. Rozᘐíᖐila síᙐ euromana០erᛰ a pomohla 
venkovským regionᛰm pᖐi procesech zapojování veᖐej-
nosti do rozhodování, hledání vyu០ití zastaralých budov a 
zavedení principᛰ místní Agendy 21. Realizace meziná-
rodního projektu GRIP-IT pᖐinesla vyhláᘐení výzvy 
k pᖐedkládání subprojektᛰ a zapojení nových ០adatelᛰ. 
Novᆰ byla zahájena lektorská აinnost zamᆰᖐená na pᖐí-

pravu a realizaci projektᛰ. Ve spolupráci s Regionální 
rozvojovou agenturou Pardubického kraje a Agenturou 
regionálního rozvoje spol. s r.o. (RRA Libereckého kraje) 
byl vytvoᖐen Regionální operaაní program regionu 
soudr០nosti Severovýchod. Zpracována byla Strategie 
rozvoje kraje a koncem roku zprovoznᆰna EU Office -
kanceláᖐ Královéhradeckého kraje v Bruselu. 

Také v tomto roce se Centrum evropského projektování 
podílelo na zabezpeაení provozu Regionálního infor-
maაního servisu – sekce KHK, spolupracovalo na zák-
ladᆰ uzavᖐené smlouvy s agenturou CzechInvest a vyk-
onávalo kontrolu prvního stupnᆰ 4 grantových schémat 
Královehradeckého kraje realizovaných v rámci 
Spoleაného operaაního programu.

Pᖐehled poაtu ០ádostí a realizovaných projektᛰ 

Poაet zpracovaných ០ádostí 6

Poაet rozhodnutých ០ádostí 3

Poაet nerozhodnutých ០ádostí 3

Poაet schválených ០ádostí 3

Objem dotace schválených projektᛰ 38,83 mil. Kა

Poაet projektᛰ Královéhradeckého kraje ᖐízených CEP 14

Objem finanაních prostᖐedkᛰ projektᛰ KHK ᖐízených CEP 347,17 mil. Kა

Poაet grantových schémat SROP kontrolovaných CEP 4

Poაet projektᛰ obcí a NNO ᖐízených CEP 9

Objem finanაních prostᖐedkᛰ projektᛰ obcí a NNO ᖐízených CEP 152,93 mil.  Kა

Celkový poაet projektᛰ ᖐízených CEP 23

Celkový objem finanაních prostᖐedkᛰ projektᛰ ᖐízených CEP 500,10 mil. Kა




