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Vše o dotacích na jednom místě.
Evropský dům v Hradci Králové
se stal prvním v republice

Slavnostního přestřižení pásky se ujali (zleva) předseda představenstva Centra evropského projektování Jiří Štěpán, ředitelka Úřadu
Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková, ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky Zdeněk Vašák, ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Foto: Silvie Špryňarová

Hradec Králové – Důležité informace o evropských fondech na jednom místě. Taková je
myšlenka Evropského domu v Hradci Králové,
který už od začátku dubna funguje v novější
přístavbě v areálu bývalého ústavu hluchoněmých. Slavnostního otevření se pak dočkal
v polovině měsíce. Tento
okamžik si nenechala ujít
ani ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová.

Na jednom místě nyní sídlí Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které je mimo
jiné zprostředkujícím subjektem Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), dále
pak Centrum evropského projektování a v neposlední řadě také Regionální rada Severovýchod.

Potenciální zájemci o dotace anebo přímo žadatelé
tak mohou směřovat své kroky na jedno jediné
místo. A to bez ohledu na to, zda už mají realizaci projektu v rámci ROP Severovýchod za sebou
a čeká je jen jeho finální uzavření, anebo chtějí
získat evropské peníze na nový projekt.

S příjemci se budeme potkávat i nadále, a to
v období takzvané udržitelnosti, a vzhledem
k tomu, že je velmi pravděpodobné, že ti samí
příjemci budou žadateli v novém programovém
období, je pro ně i pro nás vznik Evropského
domu nesmírně přínosný.

Královéhradecký kraj
se rozhodl vybudovat
Evropský dům na základě
podnětu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
To původně počítalo,
že by Evropské domy
vznikly ve všech regioLenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod.
nech. Vzhledem k tomu,
že ne všechny kraje se ale do projektu přihlá„Reprezentujeme zde sice již skončené prograsily, ministerstvo od tohoto celorepublikového
mové období 2007 – 2013, nicméně to neznazáměru upustilo. Královéhradecký kraj však
mená, že by naše práce byla hotova. Čeká nás
v této myšlence pokračoval, a nyní tak přístavbu
ještě řada činností spojených s ukončováním
v areálu bývalého ústavu hluchoněmých obývají
programu. Těší mě však, že se nám daří čerpat
tři organizace zabývající se evropskými fondy.
přidělenou alokaci a podle předběžných odhadů
po proplacení posledních financí na účty příjemců
„Původní myšlenkou bylo krajům zaplatit
se budeme blížit ke stu procentům vyčerpané
náklady spojené s vybudováním Evropského
alokace. S příjemci se budeme potkávat i nadále,
domu, avšak vzhledem k tomu, že se nakonec
a to v období takzvané udržitelnosti, a vzhledem
do tohoto záměru nezapojily všechny kraje, jsem
k tomu, že je velmi pravděpodobné, že ti samí
nesmírně potěšená, že Královéhradecký kraj
příjemci budou žadateli v novém programovém
od něj neupustil a vybudoval Evropský dům
období, je pro ně i pro nás vznik Evropského domu
na vlastní náklady. Stal se tak prvním otevřeným
nesmírně přínosný,“ doplnila Lenka Vašátková,
Evropským domem v republice,“ upřesnila
ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod.
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

„Získání evropské dotace je mnohdy
administrativně náročný krok, proto
jsme chtěli vybudovat jedno místo,
kde by mohlo žadateli pomoci hned
více subjektů a žádost o dotaci
tak usnadnit,“ doplnil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Adresa a úřední
hodiny
Evropský dům
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové

Úřední hodiny
Úřadu Regionální
rady Severovýchod
Po 8:30 – 16:00
Út 8:30 – 14:30
St 8:30 – 16:00
Čt 8:30 – 14:30
Pá 8:30 – 13:30

duben 2016 | NEPRODEJNÉ

Od barokního tisku na dvoře hraběte Šporka
až po největší lekníny na světě
álet!
Tak vzhuru na vy

1

Muzea, galerie a historie vůbec ožila také díky evropským penězům. Že nevíte o čem je řeč? Tak se
zkuste kolem sebe trochu porozhlédnout. Třeba nakonec zjistíte, že vaše oblíbené muzeum, kde jste
schopni strávit příjemné odpoledne, vypadá jinak a lépe právě díky dotacím. A pokud chcete inspiraci,
tak tady je. Jde však skutečně jen o střípek z toho velkého množství možností. Ostatně uznejte sami,
v oblasti cestovního ruchu vzniklo díky ROP Severovýchod 167 projektů za více než 3,2 miliardy.

Archeopark Všestary
Vznikat už začal před patnácti lety. První
dobové stavby Archeoparku dávaly jen tušit,
co všechno by na zelené louce u Všestar mohlo
jednou stát. V roce 2011 se plány začaly měnit
ve skutečnost. Díky evropským penězům
vzniklo třípatrové muzeum i další stavby
v pravěké vesnici. Návštěvníci tak mohou
na vlastní oči obdivovat pazourky, bronzové
meče, přilbice anebo laténské rýče či mince.

TIP

Od ledna až do prosince
se každý měsíc koná o
jednom víkendu speciální akce.
V tu chvíli se všichni návštěvníci
ocitnou v minulosti. Třeba 14.
a 15. 5. od 9 do 17 hodin se
v Archeoparku „utkají“
Germáni s Římany.

www.archeoparkvsestary.cz

1

Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec
Největší celebrity ve světě leknínů našly domov v Botanické
zahradě Liberec, kde se pro ně v červenci 2014 otevřel nový
pavilon. Stal se desátým pavilonem zahrady. A zároveň je
unikátem v zemi i celé střední Evropě. Specializuje se na pěstování tří druhů největších leknínových rostlin najednou, a to
viktorii královskou, viktorii Cruzovu a euryalé vzdornou.

TIP

2

Kdy nejlépe do pavilonu
leknínů vyrazit? Prý nejdřív
v polovině května. To už
kvetou první modré tropické
lekníny. Ty nejvzácnější
a největší rozvinou své
květy v červnu.

www.botaniliberec.cz

1

3
TIP

TIP

Jedna z tematických dílen nabídne
„ochutnávku“ řemesla, bez
něhož by nebylo Rentzových
mědirytin ani Šporkových
knih. Jak se vyrábí ruční
papír, si můžete vyzkoušet 21. 5. od 13 do
16hodin.

2
3
1, 2

3

Knihovnu, scénu loutkového divadla nebo Muzeum
pověstí Českého ráje najdete v revitalizovaném
zámku v Lomnici nad Popelkou. Ten se během dvou
let doslova proměnil od základů. Začalo se u sklepa
a skončilo až u střechy. Nové a rozšířené interiéry
skýtají řadu příležitostí pro pořádání kulturních akcí.

Hned dvě speciální přednášky v rámci
výročí 700. let od narození
Karla IV. se uskuteční v Centru
textilního tisku. Ta druhá
pojednávající o osobnosti
Karla IV. se koná 11. 5.
od 17 hodin.

Ve zrekonstruovaném hospodářském stavení
vodního hradu Lipý vzniklo návštěvnické a
poradenské centrum textilu. Co že to znamená?
Hlavně spoustu zážitků v expozici vybavené
interaktivními prvky. Takže si můžete být jisti
tím, že si budete smět vše osahat a třeba také
vyzkoušet. Navíc došlo také k zrestaurování
cenných textilních sborníků a jejich digitalizaci.

PA R D U B I C K Ý
KRAJ

3

2

Rentzovo muzeum barokního tisku v Kuksu
Vdechl život dalšímu z bývalých lázeňských domů na levém břehu Labe. Stanislav
Bohadlo neváhal a vrhl se do rekonstrukce, na jejímž konci je unikátní muzeum barokního
tisku. To zasvětil Michaelu Heinrichovi Rentzovi, který byl výjimečným mědirytcem na
dvoře hraběte Šporka. Barokní tiskárna tak nabízí exkurzi do dávného řemesla. Součástí
objektu jsou také ukázkové dílny knihtisku, výroby ručního papíru, mědirytu a vazby knih.
www.rentzovomuzeum.cz

TIP

V průběhu 2 dnů přesně 2. a 3. 7. se
uskuteční akce nazvaná Fort Fest 2016,
během níž se mohou návštěvníci Králické
pevnostní oblasti setkat prostřednictvím
expozic a prezentací s řadou muzeí opevnění
a se zástupci jejich provozovatelů. Ti svoji činnost
a svá muzea představí v podzemních prostorech
dělostřelecké tvrze Hůrka. Navíc v sousedství
muzea se každoročně na konci srpna koná hojně navštěvovaná vzpomínková akce Cihelna
zaměřená na vojenskou historii a techniku
z minulého století. Už teď ale stojí
za to sledovat program.

1

www.lipy.cz

TIP

Kde a jak najít své kořeny? I to je možné zjistit
v českotřebovském muzeu.
Seminář určený zájemcům
o poznání rodinných kořenů
se tady koná vždy 1. úterý
v měsíci od 17 hodin.

TIP

Letos je na hradě
k vidění jeden naprostý
unikát. Jediná a zcela
přesná kopie koruny
krále Přemysla
Otakara II.

Hrad Svojanov
Další prohlídkový okruh, který zavede návštěvníky na parkány kolem vnějšího hradebního obvodu a do sklepení
pod palácem s mučírnou, je díky evropským penězům velkým lákadlem hradu Svojanov. Nový vzhled dostal také
vzácný středověký dům zbrojnošů se zachovalými původními fasádami zdobenými kvádrováním. Navíc stávající
prohlídkové okruhy se staly mnohem zajímavější a také delší. Rozhodně v nich pocítíte závan tajemna.
www.hradsvojanov.cz

3

TIP

Centrum textilního
tisku v České Lípě

www.kislomnice.cz

1

TIP

Od léta roku 1999 nabízí
možnost lepšího výhledu na
celý centrální prostor bojiště
nová vyhlídková věž o výšce
55,60 metrů, na které je ve
výšce 34,6 metru umístěna
vyhlídková plošina.

www.chlum1866.cz

K R ÁLOV EHR ADECK Ý
KRAJ

2

Muzeum připomínající jednu z největších bitev
prusko-rakouské války stálo na Chlumu už řadu
let. O důstojném prostředí by se však dalo polemizovat. Až díky evropským penězům vznikla zajímavě a moderně řešená přístavba stojící na chlumeckém návrší nedaleko rozhledny, pomníků
a stovek hrobů upomínajících na bitvu.

LIBERECKÝ KRAJ

Že se nemusí na
zámku jen v tichosti
procházet jednotlivými
komnatami, dokáže plánovaná květnová akce. Na nádvoří
vyroste 27. 5. jeviště, na
kterém se uskuteční
koncert skupiny Tři
sestry.

Zámek v Lomnici nad Popelkou

Muzeum války 1866 na Chlumu

2

Městské muzeum v České Třebové
Rekonstrukcí muzea získalo město odpovídající prostory pro bohaté sbírky historických artefaktů. Ale nejen
jich. Návštěvníci si mohou prohlédnout legendární automobily značky Velorex, jejichž konstruktéři se v České
Třebové narodili, k tomu nechybí ateliér akademického sochaře Františka Formánka, jehož muzeum představuje jako konstruktéra letadel, a další části expozice se zaměřují na stále diskutovaný projekt průplavu
Labe – Dunaj – Odra. Co by to bylo za muzeum ve městě, kde se nachází dopravní železniční uzel,
aby se železnici nevěnovala i část výstavních prostor? Tady si užijí zábavu hlavně kluci. Ať malí či velcí.
www.mmct.cz

3

Vojenské muzeum v Králíkách a tvrz Hůrka
Nejmodernější vojensko-historické muzeum v České republice najdete kde jinde
než v oblasti prvorepublikového pevnostního systému v Králíkách. Za přispění
evropských dotací byla původní budova muzea komplexně zrekonstruována
a nyní nabízí dostatečně velké interiérové i exteriérové plochy pro vystavované
exponáty. A že jich tu je. Nechybí ani těžká technika, která je mnohdy stále
funkční. Jen o kousek dál pak milovníci vojenské historie najdou dělostřeleckou
tvrz Hůrka. I ta se dočkala rekonstrukce díky dotacím. Nové prohlídkové okruhy
vedou návštěvníky do míst, která nebyla přístupná od konce druhé světové války.
www.armyfort.com

duben 2016 | NEPRODEJNÉ

Nové silnice, dopravní terminály a k tomu stovky kilometrů cyklostezek.

Cestování severovýchodními Čechami
má moderní šmrnc
Oblasti podpory ROP Severovýchod

Čtyři různé oblasti podpory a celkem více než 18 miliard korun.
Taková porce financí byla v Regionálním operačním programu
(ROP) Severovýchod v uplynulém programovém období k dispozici.
Na začátku byly jen vize a sny, nyní se jejich velká část změnila
v realitu. Během uplynulých osmi let vzniklo v Královéhradeckém,
Libereckém a Pardubickém kraji více než 700 projektů, které mohly
čerpat evropské miliony. Druhou nejžádanější oblastí, kam peníze
směřovaly, byly rekonstrukce silnic II. a III. třídy spolu s dalšími
dopravními stavbami, které usnadňují život nejen řidičům, ale i cestujícím hromadnými dopravními prostředky anebo cykloturistům.

oblast podpory

„Rekonstrukce silnic II. a III. třídy patří k těm nejdůležitějším
a potažmo i nejpalčivějším tématům, jelikož počet úseků silnic,
které by bylo potřeba modernizovat, je vyšší než objem financí,
který je možné z ROP Severovýchod uvolnit,“ uvedl Lubomír
Franc, 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman
Královéhradeckého kraje. Celkem bylo v celé této oblasti schváleno
191 projektů, které si mezi sebe rozdělily bezmála 7,8 miliardy
korun. A co konkrétně se povedlo?

počet schválených projektů

1 Rozvoj dopravní infrastruktury
191
2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 262
Zvýšení dostupnosti regionu a efektivnosti dopravy.

Zlepšení kvality života a veřejných služeb
pro obyvatele regionu.

3 Dopravní ruch

Efektivní využití přírodního a kulturního
bohatství regionu.

167

4 Rozvoj podnikatelského prostředí

87

5 Technická pomoc

44

Zvýšení atraktivity regionu pro podnikání a investice
spolu s rozvojem spolupráce firem se středními školami.

Zajištění veškerých aktivit spojených s realizací
a řízením ROP Severovýchod.

380 kilometrů nových nebo zrekonstruovaných silnic II. a III. třídy

Silnice mezi Poličkou a Litomyšlí

Rekonstrukce mostů
v Královéhradeckým kraji

Přestavba křižovatky silnice I/35
a ul. České Mládeže – II. etapa

Tři projekty a tři etapy realizace výrazně změnily
podobu spojnice mezi Poličkou a Litomyšlí. První
a nejdelší úsek z Litomyšle k Sebranicím stavaři
dokončili už v roce 2010. Na přelomu let 2014
a 2015 pak byly souběžně provedeny modernizace
dalších dvou úseků od křižovatky na Sebranice
k Lezníku a odtud až k železničnímu přejezdu
v Poličce. Vyměněn byl nejen asfaltový povrch,
ale vybudovány byly také propustky, zpevněny
krajnice, osazeny obrubníky či vysázena zeleň.

Ve čtyřech etapách dostaly novou a hlavně bezpečnější podobu dvě desítky mostů napříč Královéhradeckým krajem. V první etapě se nového
povrchu a zpevnění konstrukce dočkalo deset
mostů. Tím ale snaha obnovit už dosluhující mostní
konstrukce a navazující části komunikací v těch
nejkrizovějších místech kraje neskončila. V druhé
vlně byly opraveny další dva a ve třetí osm mostů.

Mnohem bezpečnější je nyní křižovatka v ulici
České Mládeže v Liberci. Při rekonstrukci došlo
ke změně z původního tvaru T na okružní křižovatku. Komunikace v této části města je navíc
jedním z klíčových uzlů. Kříží se tady cesta na Ještěd,
do průmyslové zóny a Obchodního centra Nisa,
silnice do městských částí Doubí a Rochlice a také
napojení na rychlostní silnici Turnov – Liberec – Děčín.
Během rekonstrukce byly také vybudovány chodníky,
obnoveno parkoviště anebo vysázena zeleň.

Dotace ROP Severovýchod

Dotace ROP Severovýchod

Dotace ROP Severovýchod

270 205 134 Kč

164 933 159 Kč

38 786 109 Kč

62 ekologických vozidel a 21 vlaků

Vlaky RegioPanter
mezi Pardubicemi a Jaroměří

Modernizace vozového parku
trolejbusů MHD v Pardubicích

Moderní vlaky
pro Jizerskohorskou železnici

Modrobílá housenka elegantně se pohybující
po kolejích. I tak by se dala nazvat vlaková soustava
RegioPanter, která křižuje trasu mezi Pardubicemi,
Hradcem Králové a Jaroměří. Díky evropským
penězům mohlo být pořízeno pět těchto moderních
vlaků, které dopřávají lepší komfort cestujícím, jsou
nízkopodlažní a tudíž vhodné i pro hendikepované a navíc jsou šetrné k životnímu prostředí.

Čtrnáct nově zakoupených nízkopodlažních vozů
nahradilo ty již zastaralé pořízené v polovině
devadesátých let. Zvýšil se tak komfort cestování,
dostupnost veřejné dopravy pro občany s omezenou
schopností pohybu a orientace a v neposlední
řadě i bezpečnost. Inovativní novinkou je systém
pro slabozraké a nevidomé, který hendikepovaným
cestujícím na vyžádání poskytuje informaci o linkách,
a usnadňuje jim tak orientaci v hromadné dopravě.

Liberecký kraj křižuje od roku 2011 čtrnáct
moderních železničních vozů Regio Shuttle.
České dráhy mohly komfortní vozy pořídit díky
evropským penězům. Vlaky mají nízkopodlažní
nástupní prostory, pohodlný klimatizovaný interiér
bez bariér, uzavřený systém WC přístupný i vozíčkářům a moderní audiovizuální informační systém.

Dotace ROP Severovýchod

Dotace ROP Severovýchod

Dotace ROP Severovýchod

272 013 350 Kč

56 352 000 Kč

307 333 040 Kč
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207 kilometrů nových cyklostezek a cyklotras

Cyklostezka Hradec králové
– Josefov – Kuks

Greenway Jizera

Cyklostezka Choceň – Bezpráví

Od roku 2013 se návštěvníci s duší sportovce
dostanou z Hradce ke Šporkovu Hospitálu na kole
či po svých po nové cyklostezce. Ta svojí délkou
26 kilometrů patří k těm nejdelším v České republice a stala se součástí dálkové mezinárodní Labské
stezky. Příjemná projížďka po březích Labe, Úpy
či Metuje začíná u Kamenného mostu v Pláckách.
Vede přes Předměřice nad Labem, Lochenice, Smiřice
až do Jaroměře a dál do Josefova. Poté se trasa znovu
stočí a dovede cyklisty až do malebného Kuksu.

Evropské peníze přispěly také při výstavbě bezmála
desetikilometrového úseku Greenway Jizera z Dolánek
do Líšného. Za více než 29 milionů korun byly vybudovány kromě stezky samotné také dva mosty přes
řeku Jizeru a došlo k rekonstrukci lávky pro pěší.

Desetikilometrový úsek mezi osadou Bezpráví
a Chocní patří mezi ty nejdelší a také nejkrásnější,
které byly z ROP Severovýchod podpořeny. Asfaltová
stezka se vine údolím Tiché Orlice mezi strmými
kopci, loukami či pod opukovými skalními útvary
v přírodní rezervaci Peliny v Chocni. Na cestě
bylo postaveno jedno odpočívadlo, šestisetmetrový frekventovaný úsek u Brandýsa nad Orlicí je
osvětlen. Denně stezku využívá kolem 1 200 cyklistů,
bruslařů, ale i seniorů a matek s dětmi.

Dotace ROP Severovýchod

Dotace ROP Severovýchod

Dotace ROP Severovýchod

52 228 526 Kč

29 243 464 Kč

17 138 515 Kč

Autobusové nádraží v Novém Bydžově

Dopravní terminál v České Třebové

Dopravní terminál v Železném Brodě

Přestože patří Nový Bydžov k městům s více
než sedmi tisíci obyvateli, vlastního autobusového
terminálu se dočkal až v roce 2014. Do té doby
dlouhé roky odjížděly autobusy ze zastávek v ulici
J. E. Purkyně. Nový terminál se šesti zastřešenými
stanovišti a odbavovací halou stojí v blízkosti
vlakového nádraží a cestující tak mají snadnější
přestup. Vybudována byla také parkovací stání.

Netradiční socha slavného železničního stavitele Jana
Pernera střeží dopravní terminál, který v minulých
letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Moderní stavba
provázala železniční, autobusovou a individuální
automobilovou dopravu ve významném dopravním
uzlu. Nové podzemní parkoviště pro 259 automobilů
zlepšuje cestujícím přístup k vlakům a autobusům
a odlehčuje přilehlým ulicím. Bezbariérový prostor
je vybaven také informačním systémem i pro neslyšící
a nevidomé a novými uzamykatelnými boxy na kola.

Nové autobusové nádraží vzniklo bezprostředně
před tím vlakovým. Cestující tak už nemusejí
při přestupu ujít kus cesty, ale pouze najdou
potřené nástupiště či peron. Terminál je bezbariérově přístupný, skládá se ze čtyř nástupních,
dvou výstupních a čtyř odstavných stání. Nezbytností je i moderní informační systém. Součástí
projektu byla i rekonstrukce původního nádraží,
které se stalo běžnou autobusovou zastávkou.

Dotace ROP Severovýchod

Dotace ROP Severovýchod

Dotace ROP Severovýchod

28 108 992 Kč

143 303 126 Kč

36 440 420 Kč

16 dopravních terminálů
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