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Aktuality z Pardubického kraje
Kam se můžete vypravit za kulturou?
b Od 18. do 25. 2. se rozesměje Východočeské divadlo v Pardubicích – koná se totiž
Grand Festival smíchu 2008. Ten vyvrcholí Galavečerem smíchu 25. 2. v 19.30 hodin.
b Na Muzejní ples ve stylu 50. let 20. století se můžete vypravit do Regionálního muzea
Vysoké Mýto 22. 2. od 19 hodin. Do 2. 3. je zde také otevřena výstava „Ukaž, co umíš!“
b 23. 2. od 13.30 hodin se ve Svitavách uskuteční masopust. Ve stejný den se můžete ve
20 hodin vypravit na vernisáž fotografů M. Biegoně a M. Malůška do Modrého trpaslíku
v České Třebové. Modrý trpaslík bude i dějištěm akce „Theatro pantomissimo: Mime
must go on“ dne 1. 3 či 21. 3. akce „Naširocko“. 29. 3. se zde představí „SNOOP Opatovice: Ještě žiju s věšákem...“ V březnu sem budete moci zavítat i na „Vočima – Film. klub“.
b Od 22. do 24. 2. se uskuteční hned tři akce. Na betonové rozhledně Suchý vrch proběhne již 3. ročník Zimního táboření. V Králíkách se naopak uskuteční již 48. tradiční
králický karneval, tentokrát na téma „Pohádková říše Arabely“. V Chrudimi mohou
návštěvníci zhlédnout železniční modely v Divadle Karla Pippicha. Ty se ukáží i 1. a 2. 3.
b Chcete si zasoutěžit? Pak přijeďte do Městečka Trnávka ve dnech 23.–24. 2. Od
11.30 hodin se zde koná taneční soutěž v disco tancích.
b 24. 2. se od 15 hodin v Kulturním domě Dubina v Pardubicích koná dětský maškarní
ples s názvem „Pohádkový svět“. Na stejném místě můžete 1. 3. od 10 hodin vidět „Sněhurka a sedm trpaslíků – Pohádkový svět“. Pohádkový svět bude také v Kulturním domě
Hronovická v Pardubicích dne 16. 3. v 15 hodin – „Zázračný pramínek“.
b 27. 2. se od 18 hodin můžete ve Východočeském muzeu v Pardubicích zaposlouchat
do přednášky „Pět let českých výzkumů v jižním Uzbekistánu“. O den později se ve stejnou dobu koná přednáška o Bali.
b 29. 2. vystoupí v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí legendární kapela Olympic.
b 1. 3. Dětský divadelní kroužek při ZŠ Všeználek Němčice se předvede v Kulturním
domě Němčice na přehlídce divadelních souborů. Na stejné přehlídce v Němčicích se
představí také Divadélko z pytlíčku Pardubice dne 16. 3. Dne 25. 3. se poté v Němčicích
ukáže Spolek divadelních ochotníků Dolní Dobrouč.
b Dne 7. 3. se v České Třebové uskuteční „Ozvěny Rocku na trati“, dne 29. 3. „Tyjátr na
trati – divadelní večery“, v březnu jste také zváni na „Literáti na trati – autorská čtení“.
Od 28. do 30. 3. se zároveň koná přehlídka divadla s názvem „Zlom Vaz“. Ve stejných
dnech se koná přehldíka mladého divadla také v Kostelci nad Orlicí – „Audimafor“.
b 7. 3. můžete také zavítat do Divišova divadla Žamberk, kde se v rámci Jarních slavností koná Rebelie (DS Diviš Žamberk), dne 14. 3. zde můžete vidět Ostrov Dynamit (DS
Ledříček), dne 20. 3. je na programu Popelka (DS Vicena ÚnO), 28. 3. Revizor (DS Wokno Broumov)
b 8. 3. vás zve DK Chvaletice na soutěž ve sportovním tanci „Chvaletice dětem“. Taneční soutěž „O Perníkovou pantofli“ se koná 30. 3. v Pardubicích.
b 10. 3. od 19 hodin oživí Východočeské divadlo v Pardubicích Irská taneční show.
b 11. 3. vás zve KD Holice na program „Holická mateřinka“.
b Aneta Langerová zavítá do klubu Žlutý pes v Pardubicích dne 12. 3. od 20 hodin.
b 13. 3. od 20 hodin Východočeským divadlem v Pardubicích zazní hlas Hany Hegerové,
která vystoupí se svým Recitálem.
b Od 18. 3. do 6. 4. se uskuteční akce Velikonoce na Betlémě. Místo konání: Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém (Hlinsko).
b 20. 3. se od 19 hodin uskuteční v Hudebním sále pardubické radnice Koncert kruhu
přátel hudby. V březnu se pardubičtí mohou těšit také na koncert J. Zímy. Trio Michal
Pavlíček a spol. zavítá do Komorního divadla v Hlinsku 21. 3. od 18 hodin.
b Do 30. 3. můžete v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi spatřit výstavu „Dřevěné
hračky–nehračky Václava Kubáta“. Do 30. 3. rovněž můžete navštívit Regionální muzeum v Litomyšli, kde je připravena akce „Josef Portman – knihtiskař litomyšlský“. Ve
stejný den končí výstava v Městské galerii Polička „Doba měst a hradů, husitské války“.
b Od 31. 3. do 5. 4 se v Pardubicích, Chrudimi a Hlinsku koná festival Jeden svět 2008.
b Do 20. 4. můžete spatřit v Regionálním muzeu v Litomyšli výstavu „Svět a Litomyšl
na starých mapách“.
b Až do 30. prosince máte čas navštívit Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, kde
spatříte expozici „Z nových přírůstků muzejních sbírek II“ či „Drak 50 let“.

Granty Pardubického kraje
Pardubický kraj/ Kraj každoročně vypisuje grantové programy v různých oblastech.
Přinášíme Vám stručný přehled těch grantů, kde je stále
ještě možnost podání žádosti.
Podrobné informace k jednotlivým programům jsou k dispozici na webových stránkách
kraje www.pardubickykraj.cz
v odkazu Grantové programy.
b Podpora
budování
infrastruktury cestovního ruchu v kraji. Program je zaměřen na dílčí podporu budování
infrastruktury cestovního ruchu v kraji. Cílem je rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na území kraje. Uzávěrka
příjmu žádostí je 29. 2.
b Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí v
kraji na rok 2008 má tři podprogramy – Zlepšení vybavení
depozitářů a expozic muzeí,
Zlepšení péče o sbírkový fond
a Činnost subjektů zaměřených na oblast ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví. Uzávěrka příjmu žádostí je 29. 2.
b Podpora začínajících včelařů je určena začínajícím včelařům na pořízení včelstev a
minimálního vybavení. Uzá-

věrka příjmu žádostí je 29. 2.
b Podpora rozvoje zahranič-

ních vztahů kraje s důrazem
na spolupráci s partnerskými
regiony má umožnit zapojení
občanů a subjektů se sídlem v
kraji do uskutečňování konkrétních projektů a akcí prioritně v oblasti spolupráce s
partnerskými regiony v zahraničí a dále podpořit rozvoj
již existujících vztahů s dalšími partnery. Uzávěrka je 29. 2.
b Podpora realizace rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech kraje. Cílem je podpořit snížení
všeobecných disparit v rozvoji
mikroregionů kraje. Program
je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti
formou budování infrastruktury. Uzávěrka je 5. 3.
b Program podpory kulturních aktivit v kraji na rok 2008
(2. kolo) je určen na podporu
festivalů, přehlídek, malířských a sochařských sympozií
a plenérů, divadelních a tanečních projektů a projektů
podporujících účast či zapojení starších osob do kulturních
aktivit. Uzávěrka příjmu žádostí je 16. 5.
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CzechInvest přijímá
od března žádosti
Pardubický kraj/ Podnikatelům se od nového roku otevírá
možnost získat dotace z pěti
nově otevřených programů
Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Dne 2.
ledna Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR zveřejnilo Výzvy
pro předkládání Registračních
žádostí (RŽ) do programů ICT a
strategické služby, Potenciál,
Školicí střediska, Nemovitosti
a Inovace – Projekt na ochranu
práv průmyslového vlastnictví
(„Patent“).
Některé z programů jsou vyhlášeny poprvé jako například
ICT a strategické služby či Inovace – Projekt na ochranu práv
průmyslového vlastnictví. U
programu Potenciál se jedná
již o druhou Výzvu. Podnikatelé také netrpělivě očekávali,
zda bude otevřen program
Nemovitosti, který vychází z
programu Reality z minulého
plánovacího období. Příjem
Registračních žádostí bude zahájen od března 2008 prostřednictvím elektronického účtu
tzv. eAccountu.
Naplno se tak rozjíždí Ope-

rační program Podnikání a
inovace (OPPI), který Evropská komise schválila 3. prosince 2007, čímž se českým podnikatelům otevřela cesta k využití téměř 100 miliard korun v letech 2007 až 2013.
Ministerstvo průmyslu a obchodu tímto krokem navazuje
na šest programů, které vyhlásilo již v loňském roce. Zájem
podnikatelů a firem o dotační
programy z OPPI předčil
všechna očekávání. V podstatě
u všech programů byl zaznamenán převis výše poptávané
podpory nad alokacemi jednotlivých Výzev. Největší zájem
byl o dotace z programu Ekoenergie. Na rozdíl od minulého
roku jsou některé z těchto programů otevřeny pro všechny
podnikatele bez rozdílu velikosti. Malé a střední firmy jsou
však v nových programech
zvýhodněny vyšší možnou mírou veřejné podpory oproti
velkým firmám. V případě tzv.
středních podniků (50 – 249
zaměstnanců) je míra podpory
50 % a u malých podniků (10 –
49 zaměstnanců) 60 %. Tzv.

velké firmy (nad 250 zaměstnanců) se musí „spokojit“ s
max. 40% podporou.
Cílem programu ICT a strategické služby je podpořit nabídku nových ICT produktů a
strategických služeb s úzkou
návazností na informační a
komunikační technologie, a
tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a růstu ICT
sektoru v České republice.
Program Patent podporuje
zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů (pouze v případě, že
byla současně s přihláškou
užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů v
zahraničí a ochranných známek v zahraničí. Cílem výzvy
programu Potenciál je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů
pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit
a zároveň i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které
provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace.

Kladruby získaly podporu od zřizovatele
Pardubický kraj/ Kladruby nad
Labem, nejstarší hřebčín v
Evropě založený v roce 1579,
usiluje nejen o získání zápisu
na seznam UNESCO, ale především o finanční prostředky z
Evropské unie. Hřebčín ve
spolupráci s Pardubickým
krajem a ministerstvem kultury připravuje žádost a projekt do tzv. IOPu (Integrovaný
operační program). „Jedná se
o milionové částky na opravu
hlavních budov a kostela,“ vysvětluje radní Pardubického
kraje zodpovědný za životní
prostředí, zemědělství a rozvoj
venkova Petr Šilar (na snímku) a dodává: „Hřebčín bude
usilovat také o peníze z Regio-

nálního operačního programu, a to na výstavbu nové haly
a opravy budov, které slouží
na propagaci a ubytování.“
Mimo těchto aktivit probíhá
také příprava projektů revitalizace zeleně v celém areálu.
Zde je možné získat peníze z
evropského operačního programu Životní prostředí.
„Velkým problémem však je,
že hřebčín má statut státního
podniku a ten nemůže žádat o
podporu. Z těchto důvodů proběhlo již několik jednání a žádostí ze strany hřebčína. Na
ministerstvu zemědělství, které je zřizovatelem hřebčína, už
došlo k dohodě na vytvoření
neziskové organizace za účasti

ministerstev kultury, zemědělství a Pardubického kraje.
Tato nová společnost bude nositelem uvedených projektů,“
doplňuje Šilar. Podobný projekt již funguje na jižní Moravě v areálu lednického zámku.

Můžete využívat rodinné pasy
Pardubický kraj/ Pardubický
kraj se zřejmě stane čtvrtým
krajem v republice, který
umožní svým obyvatelům využívat slevový systém tzv. rodinných pasů. Rada kraje projednala vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele systému
již ve čtvrtek 7. února 2008.
„Slevy by měly být takového charakteru, aby přinesly
zajímavou finanční úlevu v
rodinném rozpočtu. Znám
spoustu rodin, které obracejí
každou korunu, těm by měl
systém pomoci využít co nejširší nabídku služeb, především pro společné trávení volného času, třeba návštěvu kulturních a sportovních zařízení. V první fázi uvažujeme s
výrobou a distribucí 5 000 slevových karet. Vedou nás k tomu zkušenosti z Jihomoravského kraje, kde je v současné
době vydáno více než 10 000 takových rodinných pasů,“ uvedl krajský radní Miloslav Ma-

cela (na snímku), odpovědný
za oblast sociální péče.
Rodinné pasy jsou součástí
opatření na podporu rodin s
dětmi. Slevové karty zvané
„rodinný pas“ budou moci
využívat osoby pečující alespoň o jedno dítě mladší 18 let.
Pardubický kraj je připraven
investovat finanční prostředky potřebné ke spuštění systému – výrobu slevových karet, vytvoření potřebných da-

tabází a distribuci propagačních materiálů.
„Pardubický kraj jako zatím jediný v republice využije
při zavádění systému síť mateřských center, která na jeho
území velmi dobře funguje.
Dohodli jsme se, že mateřská
centra budou předávat informace pro zájemce o rodinné
pasy, mohou také v místě svého působení aktivně vyhledávat služby či výrobce, kteří
budou ochotni slevu poskytovat. Nejméně 400 poskytovatelů slev by měl získat také vítěz
výběrového řízení na dodavatele systému,“ doplnil Macela.
Systém slev pro rodiny již
úspěšně funguje v Jihomoravském kraji, kraji Vysočina a
začíná se rozbíhat také v Olomouckém kraji. Předpokládá
se vzájemná uznatelnost rodinných pasů jednotlivými
kraji. Myšlenka vybudovat
slevový systém pro rodiny přišla do ČR z Rakouska.

Výzva v programu Školicí
střediska naplňuje cíl podpořit
budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů podnikatelských subjektů. Program Nemovitosti je zaměřen zejména
na rekonstrukce nemovitostí
tzv. brownfields, přípravu a
rozvoj průmyslových zón a na
výstavbu či rekonstrukce nájemních objektů pro sektor
zpracovatelského průmyslu.
Ostatní programy z OPPI budou postupně následovat.
Všechny informace ohledně
aktuálního stavu, běžících Výzvách apod. je možné sledovat
na www.czechinvest.org.
Regionální kanceláře agentury CzechInvest nadále působí
jako kontaktní, poradenské a
konzultační místo, na které se
podnikatelé mohou obracet.
Regionální kancelář agentury
CzechInvest je možné kontaktovat na: nám. Republiky 56,
530 02 Pardubice, tel.: 466 616
144 (147, 706, 705), hot line 800
800 777 (9 – 13 hodin), e-mail:
pardubice@czechinvest.org či
web www.czechinvest.org.

Do školství plynou
evropské peníze

Pardubický kraj/ Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost umožňuje v
letech 2007 – 2013 čerpat neinvestiční finanční prostředky z
Evropského sociálního fondu
v oblasti školství a vzdělávání.
Pardubický kraj, resp. odbor
školství, mládeže a sportu, vykonává pro tzv. prioritní osu 1
(Počáteční vzdělávání) a pro
oblast podpory 3.2 (Podpora
nabídky dalšího vzdělávání)
roli zprostředkujícího subjektu. To mimo jiné obnáší poskytování aktuálních informací
pro potenciální žadatele, vyhlašování výzev, přijímání a
administrování
projektů.
První výzvy pro předkládání
projektů budou vyhlášeny v
polovině roku 2008 v těchto
globálních grantech: Zvyšování kvality ve vzdělávání v
Pardubickém kraji, Rovné příležitosti ve vzdělávání v Pardubickém kraji a Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Pardubickém kraji.
Projekty bude možné předkládat na základě vyhlášených
výzev, které budou uveřejněny na stránkách Pardubického kraje a ministerstva školství, a to na adresu Krajského
úřadu Pardubického kraje.
Plné znění Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně dalších
příruček naleznete na stránkách www.pardubickykraj.cz,
webu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
www.msmt.cz a na stránkách
Evropského sociálního fondu
www.esfcr.cz.

Magazín Pardubický kraj, evidovaný u MKČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14471, vydal Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO 070892822. Číslo 1/2008 vychází 22. února 2008.
Sazba a tisk Vltava-Labe-Press, a.s., Kladská 17, Hradec Králové. Vychází desetkrát ročně jako příloha Deníku Pardubického kraje.
Neoznačené příspěvky a fota: tiskové oddělení KrÚ Pk, Kateřina Nohavová, Ondřej Tušl.
© Pardubický kraj 2008.

