
Víte, jak evropské peníze 
pomáhají v Pardubicích?

Cyklostezka z Mechu 
a Perníku slibuje propojit 
obě krajská města – trasa 
přes slepé rameno

•  zvýšení bezpečnosti cyklistů
•  usnadnění dopravy do zaměstnání, školy či za službami
•  využití pro pohybové aktivity v příjemném prostředí
•  zpřístupnění zájmového území osobám s omezenou 
   schopností pohybu a orientace
•  zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Příjemce: Hradubická labská / Celkové náklady: 30 414 554 Kč
Výše dotace: 25 852 370 Kč / Integrovaný regionální operační program

Rozsáhlá rekonstrukce  
Zámku Pardubice nabídne  
i dosud nepřístupné prostory

•  obnova budovy zámku a hospodářských budov
•  renovace interiérů i exteriérů včetně restaurátorských prací
•  zvýšení ochrany a zabezpečení památky
•  pořízení vnitřního vybavení a vybudování nové expozice
•  zpřístupnění dosud neveřejných prostor – nový prohlídkový okruh

Příjemce: Pardubický kraj / Celkové náklady: 121 000 000 Kč
Výše dotace: 95 000 000 Kč / Integrovaný regionální operační program

Víte, že za podpory EU vzniklo
na území města Pardubic…
                                                                                                                                                                                                                                               

 Podpora EU v Kč

7 nových cyklostezek o délce 3,5 km 62,9 mil.
11 zrekonstruovaných či nově vybavených základních škol 129 mil.
4 zrekonstruované či nově vybavené střední školy 34,8 mil.
4 parciální trolejbusy 39,9 mil.
2 trolejbusové trakce o délce 3 km 36,6 mil.
1 depozitář pro Východočeské muzeum 80 mil.
1 projekt na výstavbu nově vybudované kanalizace
Opočínek v délce 1,86 km 10,8 mil.

14 projektů zaměřených na podnikatele 183,6 mil. 
– 5 nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť
– 23 nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu
– 4427,7 m2 rozšířených, zrekonstruovaných nebo nově vybudovaných kapacit
– 40 podniků využívajících podpůrných služeb inovační infrastruktury
– 196 m2 podpořená plocha určená pro provoz inovační infrastruktury

3 projekty na Univerzitě Pardubice 206,5 mil.
– 150 výzkumných pracovníků
– 8 rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť
– 41 odborných publikací
– 3 mezinárodní patentové přihlášky

Zdroj: ITI – Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace

Základní škola Závodu Míru 
a mnohé další v novém kabátu 
díky podpoře z fondů EU

•  rekonstrukce a modernizace odborných učeben 
   pro polytechnické vzdělávání
•  nové vybavení kabinetů
•  nákup počítačového vybavení pro výuku
•  pořízení mobiliáře a odborných pomůcek
•  úprava prvků bezbariérových WC

Příjemce: statutární město Pardubice / Celkové náklady: 21 832 099 Kč
Výše dotace: 14 465 010 Kč / Integrovaný regionální operační program

Pardubice a fondy EU
aneb

Přehled vybraných projektů spolufinancovaných 
z prostředků Evropské unie na území statutární 
město Pardubice 
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Evropské fondy pomáhají realizovat 
malé i velké projekty po celé 

České republice. Dosud jich bylo více 
než 100 000. Zajímá vás, kde a jakou 
částkou konkrétně fondy EU pomohly 

v našem regionu?

www.mapaprojektu.cz

Kvalitnější a dostupnější 
péče o pacienty v oblasti 
onkogynekologie v Pardubické 
nemocnici
•  modernizace a obnova přístrojového vybavení 
   v Nemocnici Pardubického kraje
•  rozšíření přístupu ke kvalitním zdravotním službám
•  vyrovnání možných nerovností v kvalitě poskytované péče
•  kratší čekací doby na vyšetření
•  rychleji dostupné výsledky

Příjemce: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. / Celkové náklady:  
60 000 000 Kč / Příspěvek EU: 51 000 000 Kč – Integrovaný  
regionální operační program

Automatické mlýny 
nabídnou široké využití

•  rekonstrukce dnes nevyužívané dominanty Pardubic
•  vznik Centrálních polytechnických dílen pro školy i veřejnost
•  nové prostory pro Východočeskou a také městskou galerii
•  zbrusu nový společenský sál pro kulturní akce
•  vyhlídková terasa přístupná veřejnosti

Příjemce: Nadace Automatické mlýny, Pardubický kraj, statutární 
město Pardubice / Celkové náklady: 621 873 500 Kč
Příspěvek EU: 180 000 000 Kč / Integrovaný regionální  
operační program / ROP NUTS II Severovýchod

Ekocentrum Paleta přibližuje 
přírodu na dosah ruky

•  nové vzdělávací centrum
•  venkovní areál ekologické výchovy s množstvím 
   výukových prvků 
•  atraktivní přírodní prostředí přímo na břehu řeky Chrudimky
•  specializované učebny
•  interaktivní expozice zaměřená na představení NATURY 2000

Příjemce: Ekocentrum PALETA / Celkové náklady: 48 996 621 Kč
Příspěvek EU: 41 647 128 Kč / OP: Životní prostředí

Hlavní pardubická tepna 
třída Míru pulsuje životem

•  zatraktivnění centra města
•  vytvoření spojnice mezi historickou, obchodní  
   a relaxační částí Pardubic
•  zklidnění a vyloučení automobilové dopravy
•  oprava inženýrských sítí
•  pořízení vegetace a městského mobiliáře

Příjemce: statutární město Pardubice / Celkové náklady: 85 384 260 Kč
Příspěvek EU: 72 576 621 Kč / ROP NUTS II Severovýchod
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