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JSME TÝMOVÍ HRÁČI!

SPOJUJEME:


zkušené regioná lní politiky s nastupující generací mladých odborníků



tradiční hodnoty s moderními technologiemi a digitalizací



kraj s potřebami měst a obcí



starost o krajinu, vodu a přírodní bohatství s udržitelným rozvojem ekonomiky a dopravy



silné se slabšími, hendikepované se zdravými a mladé se starými



školy s budoucími zaměstnavateli



kulturu a sport s cestovním ruchem



vybavení a profesionalitu zdravotnických zařízení s přá telskou atmosférou

PARDUBICKÝ KRAJ JE MÍSTO, KDE ŽIJEME OPRAVDU RÁDI

V období po roce 2020 se KOALICE PRO PARDUBICKÝ KRAJ zaměří především na:


podporu prosperující ekonomiky kraje, aktuá lně ovlivněnou koronavirovou pandemií, s cílem
udržení nízké nezaměstnanosti a rů stu životní ú rovně



dokončení 27 km dá lnice D35 a jejího dalšího pokračová ní včetně přivaděčů a obchvatů měst,
promyšlený systém dopravní obsluhy kraje včetně navazujícího parková ní



další potřebné změny ve školství, aby absolventi škol nachá zeli perspektivní zaměstná ní



pokračová ní modernizace zdravotnictví a rozvoj sociá lních služeb s dů razem na mezilidskou
solidaritu



posílení kulturního a sportovního ducha kraje, protože je dů ležitou přidanou hodnotou
skutečné kvality lidského života
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Ú vodní slovo

Naše postoje se nemění. Jsme přitom připraveni čelit novým
výzvám dnešní doby
KDO JSME
Koalice pro Pardubický kraj má v regioná lní politice za sebou už hodně prá ce. Jsme středové
uskupení složené z KDU-ČSL, SNK Evropských demokratů a Nestraníků . Naším cílem je rozvoj kraje
s respektem k ná mi uzná vaným hodnotá m, jako jsou rodina, příroda a životní prostředí, občanská
společnost, evropská spoluprá ce a naše historické kořeny. Dů ležitá je pro ná s pomoc slabším, ale
zá roveň vyžadujeme i osobní odpovědnost a přičinění každého jednotlivce všude tam, kde je to
možné.

NOVÉ VÝZVY
Bohudíky dlouhodobě nemusíme čelit klasickým vojenským nebezpečím. Nová ohrožení a výzvy jsou
jiného druhu, ale ve výsledku mohou mít stejně nebo i více devastující ú činek na naše životy. A týká
se to i života v našem kraji. Bude tedy zá ležet i na příští samosprá vě, jak se jim doká že postavit a jak
se s nimi bude vyrovná vat.
Jedná se zejména o:
-

zranitelnost způ sobenou novými epidemiemi (nejen koronavirovými)
dů sledky klimatických změn a extenzivního hospodaření na pů dě i v lesích jako je plošné
sucho a ků rovcová kalamita
rů st množství nerozložitelného odpadu
nezdravá zá vislost především na asijských trzích ve strategických komoditách
kybernetická bezpečnost
nedostatek odborníků v rů zných oblastech
demografický vývoj a stá rnutí populace

CO MŮŽEME OVLIVNIT V SAMOSPRÁVĚ KRAJE
Sprá va naší země je třístupň ová . Obce a města se starají o záležitosti, které většinou svým významem
nepřesahují jejich hranice – mateřské a základní školy, místní komunikace, místní služby a podobně.
Pak ná sleduje kraj a v celostá tních zá ležitostech stá t. V mnoha oblastech dů ležitých pro rozvoj kraje
musí krajská samosprá va lobovat u stá tu (dá lnice, silnice I. tříd, železniční koridor, ú hradové
vyhlá šky ve zdravotnictví), ale má možnost podá vat jménem kraje i ná vrhy změn zá konů . Pojďme se
ale podívat na ty hlavní body, které se bezprostředně dotýkají života lidí v kraji, a které mů že krajská
samosprá va ovlivnit přímo. Zá roveň uvidíte, jakým směrem chce naše KOALICE PRO PARDUBICKÝ
KRAJ v těchto kompetencích ve stručnosti postupovat:
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V dopravě
-

výkupy pozemků a výstavbu dá lničních přivaděčů k D35
opravy a modernizace silnic II. a III. tříd v rá mci finančních možností a jejich koordinaci tak,
aby bylo ú zemí dobře prů jezdné
dlouhodobé smlouvy uzavřené na zá kladě soutěže s kvalitními provozovateli regioná lní
dopravy
optimá lní stanovení rozsahu zá kladní dopravní obslužnosti v regioná lní železniční a
autobusové dopravě pro každý rok

Ve zdravotnictví
vytvá ření podmínek pro rozvoj:
o akutní zdravotní péče v nemocnicích
o sítě a fungová ní zdravotnické záchranné služby
o ná sledné a rehabilitační péče
lepší propojení zdravotnické, sociá lní i hospicové péče
V sociální oblasti
-

zvyšová ní dostupnosti sítě sociá lních služeb s dů razem na terénní služby
v oblasti pobytových služeb pro seniory pak dů raz na domovy pro seniory a na odlehčovací
služby
rozvíjení komunitní péče pro lidi s hendikepem

V péči o ohrožené děti
-

využívat všechny možnosti pomoci pro to, aby dítě mohlo zů stat ve své rodině, případně
preferovat pěstounskou péči
zajistit větší dostupnost služeb ohroženým rodiná m
změna ú stavních dětských domovů na komunitní bydlení v běžném prostředí

Ve středním a speciálním školství
-

udržovat optimá lně velkou a oborově atraktivní síť středních škol
vytvá řet podmínky pro modernizaci školních budov a jejich vybavení
motivovat zaměstnavatele ke spoluprá ci se školami
rozvíjet spoluprá ci škol s Univerzitou Pardubice a inovačními firmami v kraji
inspirovat školní jídelny ke zdravým a chutným změnám
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V kultuře
-

-

dokončit přeměnu čtyř krajských muzeí a jedné galerie na přitažlivá místa pro všechny
generace, zvýšit jejich propagaci jako turistických magnetů a zvýraznit i jejich roli
organizá torů společenských a kulturních akcí
postoupit v digitalizaci muzejních a knihovních fondů

V dotační politice
Dotační politika umožň uje každému kraji a jeho samosprá vě finančně stimulovat rozvoj regionu
podle toho, co považuje v tom kterém kraji a období za dů ležité. Pro ná s budou v příštích 4 letech
dů ležité dotace zejména do těchto oblastí:
-

sociá lní služby
obnova venkova (malé prodejny, obecní majetek, veřejná prostranství, místní komunikace,
sběrné dvory, rozvoj infrastruktury obce, projekty mikroregionů )
vodní hospodá řství (zá sobová ní pitnou vodou a kanalizace v obcích)
dobrovolní hasiči a další složky IZS
sociá lní podniká ní
neziskový sektor a dobrovolnictví
prorodinné aktivity
pomoc při získá vá ní odborníků ve zdravotnictví (praktičtí, dětští, zubní a další lékaři)
životní prostředí
hospodaření v malých lesích (ků rovec, sucho)
tradiční kulturní a sportovní akce zapsané v Tvá ři kraje
živá kultura
obnova pamá tek
sport a volnočasové aktivity
cestovní ruch
bezpečnost silničního provozu
evropská partnerská spoluprá ce
stipendia na potřebných oborech (řemesla, technické obory apod.)

Podrobnější popis ná mi navrhovaných řešení najdete v jednotlivých kapitolách našeho volebního
programu.

Roman Línek
lídr kandidá tky KOALICE PRO PARDUBICKÝ KRAJ
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1. ROZVOJ KRAJE, INVESTICE, EKONOMIKA
Garant: Roman Línek

Přívětivý kraj pro život, který stojí na progresivní ekonomice a funkční
infrastruktuře při zachování respektu k životnímu prostředí, přírodním
zdrojům a chráněným územím
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


dokončit investice v dů ležitých oblastech života v celkové hodnotě téměř 5 mld. Kč (např.
Modernizace silnice II/315 Loučky – Hrá dek, rekonstrukce Příhrá dku v Pardubicích pro
Krajskou knihovnu, transformace Domova na rozcestí ve Svitavá ch, centrá lní kuchyně,
prá delna a technické zá zemí DSS Slatiň any) a rozpracovali jsme stavební přípravu dalších
staveb v celkové hodnotě 22 mld. Kč



získat téměř 3 mld. korun z fondů EU, a díky nim zmodernizovat 41 km krajských silnic;
vybudovat stanoviště záchranky v Pardubicích, Chrudimi a před dokončením jsou ve
Vysokém Mýtě a Holicích; zahá jit zá sadní rekonstrukci pardubického zá mku a modernizaci
Automatických mlýnů pro krajskou galerii; razantně vybavit naše střední školy moderním
technickým zá zemím; energeticky vylepšit celou řadu budov kraje ve zdravotnictví, školství,
kultuře a dalších zařízeních spravovaných krajem



prostřednictvím programových dotací kraje pomoci financovat rozvojové zá měry měst, obcí,
vlastníků pamá tek a dalších subjektů včetně neziskového sektoru



mnohem lépe a šířeji chrá nit majetek Pardubického kraje v případech havá rií, pojištění
majetku a odpovědnosti uzavřením nové víceleté pojistné smlouvy



ušetřit provozní výdaje kraje a jeho organizací díky společnému centrá lnímu ná kupu
elektrické energie a plynu

Vize – jak dál:


Chceme co nejlépe využít dostupné finance EU a všechny další zdroje pro vyvá žený rozvoj
kraje a posilová ní jeho stability a ekonomické síly při zachová ní respektu k životnímu
prostředí, přírodním zdrojů m a chrá něným ú zemím.



Budeme prová dět promyšlenou investiční politiku a efektivní sprá vu majetku kraje tak, aby
se rovnoměrně rozvíjelo celé jeho ú zemí a jeho ú zemí.
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Na co se zaměříme:


Chceme intenzivně spolupracovat s městy a obcemi k prosazení rozvojových priorit kraje a
stá tu (např. urychlení výstavby silniční sítě) a k posílení finančních zdrojů rozpočtů kraje,
měst i dotčených obcí (evropské fondy, SFDI, ná rodní dotační programy aj.).



V ú zké spoluprá ci se zaměstnavateli a ú řady prá ce se zaměříme na udržení nízké
nezaměstnanosti a zasá hneme tam, kde by nezaměstnanost měla významnější sociá lní
dopady.



Budeme prosazovat urychlené dokončení rozestavěných ú seků dá lnice D35 a její dalšího
pokračová ní, stejně jako obchvatů měst v našem kraji (Chrudim, Slatiň any, Svitavy,
Pardubice, Sezemice a další).



Stavebně připravíme a zrealizujeme všechny plá nované přivaděče k nově budované dá lnici
D35 tak, aby s dostavbou dá lnice byly dokončeny a zprovozněny, a došlo tak k logickému
propojení celé silniční sítě na ú zemí Pardubického kraje.



Maximá lně využijeme evropské fondy a další dostupné externí zdroje rozpočtu na obnovu a
zlepšení stavu spravovaného majetku – krajské silnice a mosty (např. modernizace silnice II/
371 Jevíčko – Jaroměřice, viz kapitola „Doprava“), modernizace a vybavení škol (např.
rekonstrukce střechy Gymná zia Lanškroun nebo výstavba ateliérů

Střední školy

uměleckoprů myslové Ú stí nad Orlicí v areá lu bývalé Perly – viz kapitola „Školství“), přístroje
a vybavení nemocnic (např. PET CT pro onkologické centrum Pardubice - viz kapitola
„Zdravotnictví“), zá chrana našich pamá tek a rozvoj kulturních institucí (např. Automatické
mlýny pro Východočeskou galerii - viz kapitola „Kultura a pamá tková péče“) či realizace
ú spor energie na našich budová ch.


Případné ú věrové zdroje využijeme pouze na dofinancová ní klíčových krajských investic –
především na realizaci Centrá lních urgentních příjmů v Ú stí nad Orlicí a Pardubicích.



Dokončíme přípravu projektů velkých staveb – Centrá lní urgentní příjem v Pardubické
nemocnici včetně staveb souvisejících (nové dopravní napojení nemocnice v Pardubicích,
parkovací dů m, rekonstrukce stravovacího provozu …), Střední škola chovu koní a jezdectví
Kladruby nad Labem – výstavba jízdá rny, SPŠ elektrotechnická Pardubice – rekonstrukce
areá lu Do Nového a zajistíme kompletní projektovou přípravu staveb podle nově schvá leného
Generelu rozvoje Svitavské nemocnice.



V tomto období stavebně dokončíme a veřejnosti předá me k užívá ní především tyto stavby –
Automatické mlýny a jejich přestavbu na galerii Pardubického kraje, Centrá lní urgentní
příjem v Orlickoú stecké nemocnici, pavilon psychiatrie v Pardubické nemocnici, Nemocnici
ná sledné péče Moravská Třebová , Zámek Pardubice – Pernštejnská rezidence, nejstarší
renesance v Čechá ch.
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2. ZDRAVOTNICTVÍ
Garant: Věra Uhlířová

Kvalitní a přátelské
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


ekonomicky stabilizovat a funkčně propojit krajské nemocnice



udržet pokrytí kraje zdravotnickou zá chrannou službou, byla spuštěna nová zá kladna v Seči a
zprovozněny nové výjezdové zá kladny v Chrudimi a v Pardubicích Starých Čívicích



byla zahá jena výstavba centrá lního urgentního příjmu nemocnice v Ú stí nad Orlicí (pro
východní čá st kraje), před zahá jením je výstavba urgentního příjmu v Pardubicích (pro
zá padní čá st kraje)

Na co se zaměříme:


V rá mci krajských kompetencí zajistíme dostupnost kvalitní a dostatečně kapacitní zdravotní
péče pro občany celého Pardubického kraje.



Podpoříme vyvá ženou strukturu akutní a ná sledné péče ve všech zdravotnických zařízeních
Pardubického kraje.



Udržíme akreditace všech fungujících zdravotnických zařízení v kraji.



Budeme prosazovat prová zanost a spoluprá ci poskytovatelů zdravotní péče v kraji - od
praktických lékařů , přes ambulantní specialisty po lů žková zařízení. Musí být zajištěna i
ná vaznost na sociální péči.



Nedílnou součá stí spoluprá ce ve zdravotnictví je předá vá ní podstatných informací. Proto
podpoříme zabezpečený elektronický systém přenosu dat mezi všemi poskytovateli
zdravotní péče bez ohledu na jejich zřizovatele.



Dů ležitou součá stí péče o nevyléčitelně nemocné je i paliativní péče ve zdravotnických a
sociá lních zařízeních a hospicová péče, ať pobytová , nebo domácí.



Udržíme pokrytí kraje kapacitní zdravotnickou záchrannou službou vybavenou moderními
prostředky. Budeme pokračovat v modernizaci základen.



Intenzivně se budeme věnovat personá lní stabilitě našich zdravotnických zařízení i
systematickému zvyšová ní odborné ú rovně zdravotníků . Podpoříme i programy k prevenci
vyhoření (kurzy zvlá dá ní stresových situací, psychologická podpora).



Grantovým pobídkovým systémem pomů žeme řešit nedostatek praktických lékařů pro děti
i dospělé a zubních lékařů v kraji. Zvá žíme i další formy stabilizace lékařů na ú zemí kraje.
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Budeme propagovat zdravý životní styl a zdravotnické preventivní programy. V této oblasti
se zaměříme i na větší nabídku kurzů péče o novorozence a kojence i o těhotné.



Posílíme realizaci programu Přá telská nemocnice nejen v nemocnicích akutní péče, ale ve
všech krajských zdravotnických zařízeních. Hlavním cílem je zlepšení vzá jemných
mezilidských vztahů a zajištění přá telsky naladěného prostředí pro pacienty i zdravotníky.



V oblasti staveb a rekonstrukcí budeme pokračovat v budová ní centrá lních urgentních příjmů
v nemocnici v Pardubicích a v Ú stí nad Orlicí. Tato zařízení musí plnit současná kritéria jak
kapacitně, tak technologicky. V Pardubicích navíc dojde k centralizaci akutních oborů . Dá le
počítá me především s těmito investicemi:

 Nemocnice ná sledné péče a zá kladna ZZS PAK v Moravské Třebové;
 realizace energetických ú spor vybraných objektů v Albertinu Ž amberk, OLÚ Jevíčko,
Litomyšlské nemocnici, Dětském centru Veská ;
 rekonstrukce stravovacího provozu a výstavba parkovacího domu v Pardubické nemocnici;
 rekonstrukce lů žkové čá sti pavilonu S v OLÚ Jevíčko;
 výstavba nové zá kladny ZZS PAK v Seči.
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3. SOCIÁLNÍ OBLAST
Garant: Pavel Šotola

Pomáhat rodinám dostupností sociálních služeb a potřebnou mírou
podpory
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


zpracovat Koncepci rodinné politiky Pardubického kraje



zavést víceleté financová ní sociálních služeb z rozpočtu kraje



vytvoření podmínek pro začleň ová ní osob se zdravotním postižením do běžného života –
investice za téměř 300 milionů korun



postupné opouštění ú stavní péče pro děti v dětských domovech



zavedení dotační podpory na materiá lně-technické zajištění sociálních služeb

Na co se zaměříme:

Podpora a pomoc rodinám:


Zajistíme podporu pečujícím rodiná m dostupností terénních služeb, poradenstvím a
odbornou pomocí.



Budeme vytvá řet příznivé podmínky pro dobré mezigenerační vztahy podporou společných
aktivit více generací.



Budeme podporovat činnost mateřských a rodinných center.



Systematicky budeme naplň ovat Koncepci rodinné politiky našeho kraje.



Zavedeme dotační program „KRAJ PRO RODINY“ s cílem systémové podpory prorodinné
politiky kraje.



Nadá le budeme rozvíjet projekt Rodinné pasy a Seniorpasy.



Budeme podporovat rozvoj odlehčovacích služeb, pečovatelské služby, osobní asistence pro
děti, seniory a osoby se zdravotním postižením tak, aby tito lidé mohli žít ve svém domácím
prostředí.



Podpoříme činnost komunitních center a komunitní prá ce.



Systematicky budeme pokračovat v realizaci změn v péči o ohrožené děti a rodiny.



Budeme pokračovat v opouštění ú stavní formy péče v dětských domovech a centrech a ta
bude nahrazová na péčí v komunitě v běžném prostředí.



Nadá le budeme podporovat rozvoj pěstounské péče a služeb pro pěstouny.
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Aktivně budeme podporovat spoluprá ci mezi resorty školství, zdravotnictví a sociální péče, a
to především v oblastech náhradní rodinné péče, začleň ová ní a vzdělá vá ní.

Dostupné sociální služby


Síť sociá lních služeb budeme plá novat tak, aby odpovídala potřebá m obyvatel kraje a byla
ufinancovatelná .



Prioritně budeme klá st dů raz na to, aby senioři a osoby se zdravotním postižením mohli žít
ve svém domácím prostředí a nemuseli využívat pobytových služeb; pro zajištění potřebných
terénních služeb zvlá ště ve venkovských oblastech mají nezastupitelnou roli Charity,
neziskové organizace i obce samotné.



Pro seniory vyžadující péči v pobytové službě nebo specializovanou péči budeme podporovat
domovy pro seniory a domovy se zvlá štním režimem a to i s ohledem na ú zemní dostupnost.



Budeme pokračovat v procesu opouštění ú stavní péče ve službá ch pro osoby s mentá lním a
kombinovaným postižením a ve vytvá ření lepších podmínek pro jejich plnohodnotný život
zvlá ště v oblasti bydlení, vzdělá vá ní, naplnění volného času i pracovního uplatnění.



Nadá le budeme podporovat rozvoj služeb pro děti se zdravotním postižením (rané péče,
odlehčovací služby, rehabilitace, terénní služby, paliativní péči apod.); k tomu budeme
využívat i potenciá l stá vajících dětských center.



Významnými partnery v oblasti pomoci osobá m se zdravotním postižením jsou pro ná s
Ná rodní rada osob se zdravotním postižením ČR, její organizace v Pardubickém kraji, další
neziskové organizace a občanské iniciativy, které se danou problematikou zabývají.



Z rozpočtu Pardubického kraje budeme nadá le podporovat poskytovatele sociálních služeb
v rá mci tzv. víceletého financová ní sociálních služeb.



Při realizaci investic do komunitní péče, při zvyšová ní kvality péče o osoby se zdravotním a
duševním onemocněním a při podpoře preventivních služeb, budeme využívat dostupných
evropských dotačních prostředků .



Další podporou sociá lního podniká ní pomů žeme osobá m znevýhodněným na trhu prá ce a
přispějeme k podpoře společenské odpovědnosti firem.

Prevence je důležitá:


Bezpečnost občanů je pro ná s významná , proto budeme nadále podporovat organizace
pů sobící v oblasti prevence rizikového chová ní.



Rodiná m, které jsou dotčeny problémem jakéhokoliv druhu zá vislosti, dluhy nebo domá cím
ná silím, zajistíme dostupnou pomoc a poradenství.
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Nadá le budeme intenzivně spolupracovat s obcemi, Policií ČR, Cizineckou policií a
neziskovými organizacemi pů sobícími v této oblasti.



Podpoříme organizace, které pomá hají lidem v nepříznivé životní situaci, a to v oblasti
vzdělá vá ní, pracovního uplatnění a začleň ová ní.



Podporou bezplatného poradenství prostřednictvím občanských poraden a dalších
organizací chceme snížit stá vající vysokou míru zadluženosti rodin.



Podpoříme osvětově vzdělá vací akce pro seniory s cílem jejich osobního rozvoje a ochrany
před nekalými praktikami tzv. „šmejdů “.
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4. DOPRAVA
Garant: Petr Há jek

Moderní infrastruktura s dálnicí D35 včetně jejích přivaděčů, obchvatů
měst a opravených krajských silnic. Chytrý systém dopravní obslužnosti
s důrazem na parkování ve městech.
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


opravit cca 120 km krajských silnic a 58 mostů v hodnotě 3,1 mld. Kč



výrazně rozestavět D35



zahá jit modernizaci železnice (dvojkolejka Opatovice - Stéblová )



postavit nový terminá l Letiště Jana Kašpara v Pardubicích



dokončit společný odbavovací a informační systém v rá mci dopravní obslužnosti kraje a
modernizaci vozového parku



uzavřít nový desetiletý kontrakt na zajištění regioná lní železniční dopravy v kraji

Na co se zaměříme:


Na podporu přestavby železničního uzlu Česká Třebová , železničního uzlu Pardubice, výstavbu
nového ú seku trati Ú stí nad Orlicí – Choceň a dokončení zdvojkolejnění trati Hradec Krá lové –
Pardubice.

 U meziná rodního letiště Pardubice na efektivní řízení společnosti a kontrolu hospodaření včetně
pomoci při překoná ní krizového období způ sobeného vnějšími vlivy (uzemnění Boeingu Max,
dopady koronavirové pandemie). Jsme pro rozumné využití krajských pozemků přiléhajících
k letišti ve snaze dobudovat odpovídající infrastrukturu letiště.
 V oblasti lodní dopravy i nadále platí podpora splavnění Labe do Pardubic a zahá jení výstavby
Stupně Přelouč II s vazbou na vybudová ní koncového přístavu v Pardubicích. Dů ležité je pro ná s
i zohlednění všech ekologických aspektů . Jsme pro přehodnocení ochrany ú zemí pro plá novaný
kaná l DOL i jeho vlastní realizaci.

 Budeme podporovat dokončení výstavby 27 km dálnice D35 a její další pokračová ní směrem na
východ v ú seku Vysoké Mýto – Staré Město. Přednostně je nutné řešit její ú seky kolem měst
Vysoké Mýto a Litomyšl.
 V rá mci memoranda o vzá jemné spoluprá ci s Ministerstvem dopravy jsme připraveni
proinvestovat garantované finanční prostředky ve výši 2,7 mld. Kč na výstavbu 5 dá lničních
přivaděčů tak, aby jejich zprovoznění bylo vzá jemně sladěno s otevřením jednotlivých ú seků
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dálnice D35. Konkrétně se jedná o ú seky Ž amberk – Choceň – Vysoké Mýto (II/312), ú sek MUK
Dašice – Černá za Bory, Pardubice (II/322), Ú stí nad Orlicí – Litomyšl (II/360), Litomyšl – Česká
Třebová (II/358) a Rokytno – Býšť (II/298)).
 V souladu s dlouhodobou koncepcí modernizace krajských silnic II. a III. třídy budeme naplň ovat
časový harmonogram a zajistíme jeho prů běžnou aktualizaci. Zejména se bude jednat o ú seky:
uvedené v příloze 1a (připravované stavby spolufinancované EU) a v příloze 1b (stavby
připravované příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Pardubického kraje).
 Na prosazení zá konného systémového řešení obnovy silniční sítě v České republice včetně
uvolnění dalších potřebných zdrojů na modernizaci krajských komunikací.
 Na maximá lní využití dotačních prostředků Evropské unie a zapojení finančních dotací stá tu
prostřednictvím Ministerstva dopravy, potažmo SFDI.
 Na ú silí o vybudová ní obchvatů obcí a měst nejvíce zatížených tranzitní dopravou. Konkrétně se
jedná o dokončení obchvatu Chrudim - Slatiň any (I/37), vybudová ní severovýchodního
obchvatu v Pardubicích (I/36), obchvatu Svitavy – Lačnov (I/43), obchvatu Sezemic včetně
napřímení ú seku k Holicím a napojení na Pardubice (I/36), přeložka silnice I/36 Holice - Čestice,
dokončení čtyřpruhu U Trojice (I/37) a dá le jihovýchodního a ná sledně jihozá padního obchvatu
Pardubic (I/2).
 S ohledem na životní prostředí budeme naplň ovat akční plá n protihlukových opatření silnic II. a
III. třídy v majetku Pardubického kraje.
 Na výstavbu parkovacího domu v krajské nemocnici a podporu výstavby dalšího u Domu hudby
v Pardubicích.
 Při ochraně silnic II. a III. tříd budeme nadá le využívat mobilní vá žení ná kladních vozidel a
chceme tuto činnost zintenzivnit včetně vybudová ní míst pro dynamické vá žení. I nadá le chceme
pokračovat v jedná ní o zavedení mýtného na vybraných ú secích krajských silnic.
 Naší prioritou je dostupná a cenově přijatelná veřejná doprava. Zaměříme se na ná vaznost spojů ,
na přizpů sobení dopravy potřebá m cestujících, škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji.
 Na podporu rozvoje hromadné dopravy s cílem dosá hnout vhodnějších ná vazností mezi
jednotlivými druhy dopravy. Za samozřejmé považujeme zohledň ová ní připomínek místních
samosprá v tak, aby zvolený systém byl stabilní na delší časové období.
 Budeme pokračovat v integraci příměstské veřejné dopravy s místní městskou dopravou
zejména napojení MHD v obou sousedních krajských městech na jednotný odbavovací systém.
Počítáme v rá mci odbavová ní cestujících s rozšiřová ním možnosti placení (platební karty,
telefony).
 Dokončíme výběrové řízení na desetiletý kontrakt na zajištění regioná lní autobusové dopravy.
 Nadá le budeme sledovat zvýšení bezpečnosti na nechrá něných železničních přejezdech.
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 Na posílení bezpečnosti silničního provozu formou podpory dopravní výchovy dětí. Nadá le
budeme realizovat stavebně-technické ú pravy silnic za ú čelem zvýšení bezpečnosti všech
ú častníků silniční dopravy.
 Na vznik a ú pravy cyklostezek nejen pro rekreační ú čely, ale i jako možnosti dopravy do
zaměstná ní.
 Na pokračová ní dotačního programu na výstavbu a rozvoj dětských dopravních hřišť na ú zemí
Pardubického kraje.
 Na spoluprá ci s městy v záležitostech zlepšení možnosti parková ní, a to zejména u krajských
institucí (nemocnice, školy, příp. další) a s vazbou na přestupní místa na veřejnou dopravu.

5. ŠKOLSTVÍ
Garant: David Šimek

Kvalitní vzdělávání jako podmínka budoucí prosperity kraje
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


zmodernizovat odborné učebny ve středních školách díky dotačním prostředků m z EU
v celkovém objemu téměř 450 milionů korun



rozšířit nabídku studijních oborů dle potřeb zaměstnavatelů na ú zemí kraje.



zvýšit počet žá ků na jednotlivých studijních oborech a tím stabilizovat střední školství
Pardubického kraje

Na co se zaměříme:


Budeme usilovat o prohloubení spoluprá ce se zaměstnavateli v kraji (praxe, výcvik na
pracovišti, exkurze, stá že ve firmách v ČR i v zahraničí), sociá lními partnery a dalšími
externími subjekty. V rá mci této spoluprá ce budeme podporovat poskytová ní prospěchových
stipendií žáků m, kteří se vzdělá vají v oborech žá daných na trhu práce.



Provedeme modernizaci Š kolského portá lu Pardubického kraje a doplníme jej o moderní
prvky výuky.



Díky dotačním programů m EU budeme pokračovat v budová ní či rekonstrukci prostor pro
výuku odborných předmětů a odborného výcviku odpovídající moderním trendů m, včetně
zlepšení technicko-materiá lních podmínek pro výuku. V rá mci toho se zaměříme i na
bezbariérovost školství.
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Budeme ú zce spolupracovat s Univerzitou Pardubice a podporovat její vědeckou, výzkumnou,
vývojovou i uměleckou činnost a spolupracovat s ní při popularizaci vědy, výzkumu a
vzdělá vá ní.



Podpoříme spoluprá ci škol s inovačními firmami.



Podpoříme studentské soutěže a olympiá dy dětí a mlá deže.



Podpoříme zapojení žáků zá kladních škol do aktivit středních škol, zaměřených na
popularizaci zejména technických a přírodovědných oborů a řemesel.



Vytvoříme podmínky pro kvalitnější nabídku stravovacích služeb v souladu se zdravým
životním stylem, s využitím moderních trendů přípravy a technologie ú prav jídel.



Budeme vytvá řet vhodné podmínky pro naplnění volného času dětí, a to zejména
prostřednictvím ZUŠ a DDM, jejichž činnost považujeme za velmi dů ležitou.



Uvědomujeme si dů ležitou a smysluplnou činnost Zá kladních uměleckých škol a Domů dětí a
mlá deže, jako tradičních a systémových vzdělá vacích institucí, které vytvá řejí vhodné
podmínky pro naplnění volného času dětí a mlá deže.



Budeme usilovat o zpracová ní Š kolské inkluzivní koncepce Pardubického kraje analyzující
situaci v této oblasti, na jejímž zá kladě budou stanoveny klíčové potřeby pro systematický
rozvoj inkluzívního vzdělá vá ní a plá n konkrétních činností.



Podpoříme zvýšení kompetencí a proškolení pedagogů k podnikavosti, iniciativě a kreativitě



Budeme podporovat zavá dění prvků duá lního vzdělá vá ní.



V oblasti investic se zaměříme zejména na tyto potřebné stavby a rekonstrukce:

 realizace ú spor energií Gymná zium Polička, ISŠ Moravská Třebová , OA Chrudim, SOU Krá líky,
SPŠ stavební Pardubice, VOŠ a SŠ pedagogická Litomyšl, VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto;


Speciá lní ZŠ Skuteč;

 několik projektů hospodaření se srá žkovými vodami v areá lech škol;
 výstavba jízdá rny a rekonstrukce interná tu SŠ chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad
Labem;
 oprava historické omítky Gymná zium J. Ressela v Chrudimi;
 venkovní sportoviště Gymná zium Mozartova Pardubice;
 rekonstrukce interiérů učebnové čá sti Konzervatoře Pardubice;
 OA a SOŠ Choceň ;
 výstavba tělocvičny SPŠ Letohrad;
 střecha Gymná zium Lanškroun a další.
 výstavba ateliérů Střední školy uměleckoprů myslové Ú stí nad Orlicí v areá lu bývalé Perly.
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6. BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Garant: Roman Línek

Bezpečný kraj s efektivním integrovaným záchranným systémem
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


zvlá dat krizové situace (například ptačí chřipka, koronavirus, prů myslové a jiné havá rie)



výrazně finančně podpořit všechny složky zá chranného systému (ročně až 32 mil. Kč).



věnovat zvlá štní pozornost podpoře činnosti dobrovolných hasičů .

Na co se zaměříme:


Budeme i nadále výrazně podporovat obce a jejich jednotky Sboru dobrovolných hasičů .



Zachová me dlouhodobou finanční podporu vychá zející z rozpočtu kraje občanským
sdružením (Červený kříž, Horská služba, Vodní zá chranná služba apod.), která pů sobí
v oblasti krizového řízení a integrovaného zá chranného systému. Vhodně doplň ují
profesioná lní složky a nezištně a dobrovolně pomá hají obyvatelstvu při živelních pohromá ch
a havá riích.



Budeme přispívat na ú čelové technické vybavení základních složek integrovaného
záchranného systému – Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje. Zohledníme pořízení nezbytného materiá lu, určeného
pro hromadná neštěstí, u krajem zřizované Zdravotnické zá chranné služby Pardubického
kraje.



I nadále chceme formou každoročního velkého tematického cvičení prověřovat integrovaný
záchranný systém a systém krizového řízení, včetně obcí, s cílem zlepšovat funkčnost a
rychlost reakce na mimořá dné udá losti a krizové situace na všech ú rovních.



V rá mci reá lných zkušeností z krizových situací spojených s epidemií koronaviru, s ptačí
chřipkou či dalších, nepodceníme žá dná potenciá lní nebezpečí a jejich dopady. Za dů ležité
považujeme i tvorbu zá sob materiá lně technického zabezpečení zejména ochranných
pomů cek pro pracovníky ve zdravotnictví a v sociá lních službách a přehodnocení
systému obměny zá sob a jejich doplň ová ní.



Bezpečné prostředí v rá mci Pardubického kraje při plném využití krizové legislativy je a bude
naší prioritou.
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7. VENKOV A JEHO ROZVOJ
Garant: Petr Šilar

Venkov vytváří půvab našeho kraje
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


dotační Program obnovy venkova vzrostl celkem na více než 200 milionů korun a umožnil
realizaci mnoha projektů



zvýšila se podpora služeb na venkově (například prodejny, doprava atp.) a byly podpořeny
regioná lní produkty



díky dalším vlná m kotlíkových dotací, které zprostředkoval Pardubický kraj, se v zimním
období významně zlepšilo ovzduší v obcích (3 300 vyměněných kotlů )



v rá mci udržová ní tradic lidové kultury v kraji byly na seznam nemateriá lního dědictví kraje
zapsá ny další udržované lidové zvyklosti z rů zných obcí a několik řemeslníků , kteří pokračují v
tradičních výrobá ch z našeho kraje, získalo titul Nositel tradice.



obce mohly čerpat prostředky z dotačních programů na kulturní a sportovní aktivity, na obnovu
pamá tek a také na rozvoj sportovní infrastruktury a cestovního ruchu



zlepšila se podpora obecních knihoven, významně vzrostly dotace pro dobrovolné hasiče
v obcích a zvýšila se dostupnost sociálních služeb v obcích

Na co se zaměříme:


Jsme si vědomi obrovského významu základních škol pro život v obcích.



Na činnost spolků a neziskových organizací pů sobících na venkově (myslivci, skauti,
dobrovolní hasiči, včelaři, zahrá dká ři, rybá ři atd.).



Na možnosti sportová ní a sportovní infrastrukturu na venkově.



Na živou kulturu, lidové tradice a řemesla na venkově.



Na obnovu pamá tek na venkově.



Na zlepšení infrastruktury cestovního ruchu na venkově.



Budeme usilovat a zajištění funkční veřejné dopravy na venkově zejména pro dopravu do
školy a do zaměstná ní.



Budeme i nadá le rozvíjet Program obnovy venkova jako základní ná stroj finanční podpory
venkovských obcí a rozšiřovat možnosti jeho uplatnění.



Budeme pokračovat v podpoře malých prodejen v obcích.



Na péči o venkovskou krajinu, naším cílem je také chrá nit významná ú zemí pro jejich
přírodní jedinečnost.
19

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant: Petr Š ilar

Krajina, půda, voda a ovzduší jsou naše nenahraditelné dědictví a musíme
s nimi řádně hospodařit a chránit je před všemi negativními vlivy.
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:



zvýšit podporu investic ve vodním hospodá řství (kanalizace, vodovody) na celkovou výši 215
mil. korun



ve spoluprá ci se SFŽ P odstranit staré ekologické zá těže v Transportě Chrudim a areá lu Vitka
v Brněnci



v ná vaznosti na probíhající klimatické změny byl v červnu 2018 založen Institut
environmentá lních výzkumů a aplikací, který připravuje opatření pro boj se suchem a
klimatickými změnami na ú zemí Pardubického kraje



byl zřízen krizový štá b pro ků rovcovou kalamitu a zavedeny nové dotační programy pro
majitele lesů pod 50 hektarů



Pardubický kraj snížil energetickou ná ročnost velké čá stí budov svých organizací, a to za
pomocí projektů na zateplení budov nebo projektů EPC



pokračovala podpora ekologické výchovy v kraji, činnost ekocenter a jejich prezentace na Dni
Země



pokračovala podpora činnosti společnosti Agrovenkov a krajských dožínek

Na co se zaměříme:


Budeme se podílet na zajištění zá sobová ní obyvatel kvalitní pitnou vodou. Chceme
podporovat výstavbu vodovodů , kanalizací a čistíren odpadních vod zejména v malých
obcích, ale i dů slednou ochranu podzemních a povrchových zdrojů pitné vody.



Budeme ve spoluprá ci se stá tními organizacemi prosazovat projekty na zadržová ní vody
v krajině, ochranu přírody, ovzduší a pozemkové ú pravy.



Zemědělství je v současné době zaměřené dominantně na krá tkodobé a komerční efekty. V
této oblasti chceme usilovat o revidová ní nastavení centrá lních dotačních pravidel tak, aby se
například zastavilo extrémně rychlé zhoršová ní stavu pů d. Pro zemědělce musí být výhodné
trvale udržitelné principy. V rá mci Regioná lní strategie adaptačních opatření jsou vybrá ny
pilotní oblasti, kde jsou navržena konkrétní opatření v ploše vybraných povodí. V dalších
fá zích budou realizová ny demonstrační projekty a typové ná vrhy opatření využitelné jako
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praktický ná vod k řešení dopadů klimatické změny na zemědělské, lesnické, vodní i urbá nní
ekosystémy.


Podpoříme třídění, ekologickou likvidaci a případné energetické využití odpadů , činnost
sběrných dvorů , třídění maximá lního množství odpadů přímo u producenta a snížení
množství odpadů určeného ke sklá dková ní.



Budeme usilovat o optimalizaci sklá dek na ú zemí kraje, zejména s ohledem na dojezdové
vzdá lenosti, a dů sledně uplatň ovat zá kon o odpadech a plá n odpadového hospodá řství.



Nepodpoříme zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.



Budeme se s pomocí dotačních programů podílet na ná pravě ekologických škod v krajině.



Zaměříme se na snižová ní energetické ná ročnosti u krajských zařízení, a to i využitím
obnovitelných zdrojů energie.



Budeme věnovat velkou pozornost ochraně přírody.



Budeme usilovat o dů sledné hospodaření s pů dou jakožto dědictvím naší krajiny (ochrana
před povodněmi, erozí, intenzivní zá stavbou).



Podpoříme činnost lesních hospodá řů , především výsadbu lesů , zeleně ve volné krajině,
výsadbu alejí. Ve spoluprá ci s Lesy ČR budeme podporovat akce výsadby stromů a
připravíme dotační program podporující výsadbu zeleně.



Budeme usilovat o podporu ekologického a biologického hospodaření na pů dě.



Budeme aktivně podporovat poradenský systém na venkově poskytovaný obecně
prospěšnou společností Agrovenkov.



Zaměříme se na rozvoj ekologického vzdělá vá ní a poradenství všech skupin veřejnosti
především prostřednictvím ekovýchovných subjektů pů sobících v kraji a na ekologickou
výchovu ve školách všech stupň ů .



Budeme podporovat a propagovat místní zemědělce a jejich regioná lní produkty.



Budová ní biokoridorů a biopá sů umožň ujících zachová ní podmínek pro život v krajině.



Budeme pokračovat ve výsadbě stromů podél silnic II. a III. tříd a spolufinancovat projekty na
ú držbu silniční vegetace.



Podpoříme budová ní poldrů a dalších protipovodň ových opatření v kraji.



Snížíme používá ní plastů na akcích kraje, všude tam, kde to bude možné.



Podpoříme ekologicky šetrný turismus.
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9. SPORT A PODPORA MLÁDEŽE
Garant: René Ž ivný

Sportem ke zdraví, zdravému tělu i duchu
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


uspořá dat Zimní olympiá du dětí a mlá deže 2018 v Pardubickém kraji



nastavit pravidelnou podporu pro krajské oddíly v nejvyšších soutěžích, krajské sportovní
střešní organizace



získá vat prostředky z ministerstva školství pro krajské dotační programy volnočasových
aktivit



prosadit nejvyšší podporu pro sport v historii Pardubického kraje

Na co se zaměříme:


Na zvýšení podpory dotací pro sportová ní mlá deže.



Na pomoc při budová ní zá vlahových systémů u sportovišť s travnatou plochou.



Na ú držbu a rekonstrukci sportovních areá lů prostřednictvím dotačního programu na
podporu výstavby, rekonstrukce a oprav sportovních zařízení.



Na partnerství při pořá dá ní významných sportovních akcí a akcí pro školní děti.



Na zvýšení zá kladní pohybové gramotnosti dětí.



Na pokračová ní podpory stá vajícími dotačními programy v oblasti sportu a volnočasových
aktivit a v rá mci ekonomických možností kraje a budeme usilovat o navýšení finančních
alokací u nich.



Na přípravu nejlepších sportovců z našeho kraje na vrcholné akce.



Na posílení aktivních sportovních organizací v celém kraji, včetně vesnických klubů .



Na podporu rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji pro širokou veřejnost.



Na programy pohybových aktivit pro všechny handicapované.
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10. CESTOVNÍ RUCH
Garant: René Ž ivný

Atraktivní lákavý kraj
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


zá sadně navýšit objem poskytovaných financí z dotačního programu „Podpora na budová ní
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“



dosá hnout rostoucího počtu turistů a ná vštěvníků Pardubického kraje



ve spoluprá ci s Klubem českých turistů pravidelně udržovat a zkvalitň ovat značení
turistických tras, včetně bezbariérových tras a cyklotras



zavést pravidelnou finanční podporu oblastním organizacím cestovního ruchu ve všech pěti
turistických oblastech Pardubického kraje

Na co se zaměříme:


Na pokračová ní výstavby sítě cyklostezek v Pardubickém kraji, zejména ve vazbě na dálkové
cyklotrasy.



Na aktivní a efektivní propagaci a prezentaci regionu v České republice i v zahraničí ve
spoluprá ci s Destinační společností Východní Čechy, oblastními destinačními managementy a
Czech Tourismem.



Spolupráci s podnikateli a s odbornými organizacemi v cestovním ruchu za ú čelem tvorby
konkurenceschopné nabídky produktů a balíčků pro domá cí i zahraniční hosty a ná vštěvníky.



Na udržení a rozvoj organizační struktury řízení cestovního ruchu v kraji.



Na podporu vzdělá vá ní pracovníků v cestovním ruchu na ú zemí kraje ve spoluprá ci s dalšími
subjekty a vzdělá vacími institucemi (Czech Tourism, ATIC, MMR atd.).



Na podporu efektivity integrovaného dopravního systému nejen na ú zemí kraje v oblasti
cestovního ruchu (ČD Bike, cyklobusy, skibusy).



Na prohloubení spoluprá ce kraje s místními samosprá vami a podnikateli při prezentaci a
propagaci turistických oblastí Pardubického kraje a to i v souvislosti s předpoklá daným
zvýšeným zá jmem trá vení volného času v tuzemsku.
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11. NEZISKOVÝ SEKTOR
Garant: Pavel Šotola

Neziskový sektor a dobrovolnictví jsou jedním z významných pilířů
společnosti


Neziskový sektor a dobrovolnictví významně přispívají k rozvoji zdravé občanské
společnosti.



Neziskový sektor je také významným zaměstnavatelem.

V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


zintenzivnit spoluprá ci s firemním sektorem



podporovat činnost neziskových organizací



rozvoj projektu Burza filantropie zajistil podporu prospěšných projektů neziskových
organizací ve výši téměř 11 mil. korun



zvýšit osvětu v oblasti dobrovolnictví napříč generacemi

Na co se zaměříme:


Neziskové organizace vnímá me jako významné partnery, s kterými budeme nadá le
intenzivně spolupracovat.



Budeme usilovat o naplň ová ní a rozvoj dohody o spoluprá ci mezi Pardubickým krajem,
Krajskou hospodá řskou komorou a Koalicí nevlá dek Pardubicka.



Budeme nadá le podporovat činnost informačního poradenského a vzdělá vacího servisu pro
všechny neziskové organizace v kraji, které zajištuje Koalice nevlá dek Pardubicka.



Budeme nadá le podporovat činnost dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnictví.



Dotačně podpoříme činnost a aktivity neziskových organizací.



Nadá le budeme podporovat rozvoj fundraisingu v neziskovém sektoru.



Budeme se nadá le podílet na realizaci a rozvoji jedinečného projektu Burza filantropie.



Podpoříme aktivity, které přispějí ke zvyšová ní společenské odpovědnosti firem.
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12. KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE
Garant: Radomil Kašpar

Památky a kultura v kraji byly a jsou naší vizitkou
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


zapsá ní Ná rodního hřebčína Kladruby nad Labem na seznam pamá tek UNESCO



dokončit např. výstavbu nových muzejních depozitá řů v Ohrazenicích, rekonstrukci
Příhrá dku na Knihovní centrum u Vokolků



zahá jili jsme opravu Domu hudby v Pardubicích, postavili novou provozní budovu Tvrze
Bouda, připravili nové expozice v Portmoneu v Litomyšli a Muzeu karosá řství ve Vysokém
Mýtě a řadu dalších aktivit



od roku 2016 jsme navýšili výdaje kapitoly kultury a pamá tek o téměř 60 mil. korun

Na co se zaměříme:


S řá dnou péčí budeme ochraň ovat hmotné i nehmotné kulturní i přírodní pamá tky kraje.
Budeme prosazovat obnovu pamá tek bez rozdílu jejich vlastníků .



Podpoříme i obnovu drobných pamá tek včetně pietních míst v menších obcích a městech i
mimo městských pamá tkových zó n.



Budeme se podílet na spolufinancová ní profesioná lních souborů zejména Komorní
filharmonie Pardubice a Východočeského divadla Pardubice a souboru Barroco sempre
giovane.



Podpoříme rů zné formy tzv. živé kultury realizované spolky, sdruženími a subjekty činných
v této oblasti včetně těch alternativních, neboť v rů znorodosti je bohatství.



Formou cílených dotací podpoříme rů zné formy kulturních akcí v obcích a městech celého
Pardubického kraje.



Podpoříme mladé talenty, umělce a soubory, včetně amatérských, v jejich aktivní umělecké
činnosti na akcích v rá mci kraje.



Prostřednictvím Východočeského muzea v Pardubicích a našich regioná lních muzeí
v Chrudimi, Vysokém Mýtě a Litomyšli, ale i Východočeské galerie budeme rozvíjet tematické
výstavy o našem kraji, jeho historii a tradicích. Podpoříme edukační činnost těchto institucí.



V rá mci dotačních programů kraje se zaměříme i na menší obecní, městská muzea a galerie,
které prezentují atraktivní a významnou regioná lní kulturu a historii.
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Zasadíme se o udržení a rozvoj činností sítě knihoven v celém kraji a zajistíme jejich
metodickou podporu a pomoc prostřednictvím krajské knihovny.



V oblasti investic dokončíme připravené projekty - především přestavbu Winternitzových
automatických mlýnů pro krajskou galerii a obnovu Zá mku Pardubice vybudová ním prostor
pro společenská a kulturní setká vá ní a ná vštěvnického centra. Připravíme k realizaci nové
projekty - zejména hrad Rychmburk, zá mek Bystré, rozšíření Regioná lního muzea ve
Vysokém Mýtě a společný archeologický depozitá ř pro muzea zřizovaná Pardubickým
krajem.



Společně s dalšími partnery připomeneme v roce 2021 výročí 500 let od smrti Viléma
z Pernštejna propagačním projektem „500 let renesance ve Východních Čechá ch“, s cílem
upozornit na historické a umělecké bohatství z tohoto období v našem kraji a oslovit k jeho
pozná vá ní obyvatele kraje i ná vštěvníky odjinud.

13. INFORMATIKA
Garant: René Ž ivný

Kraj jde s digitální dobou
V uplynulých čtyřech letech se podařilo:


spustit nový webový portá l Pardubického kraje - rychlejší, přehlednější a včetně mobilní
verze



zahá jit online přenosy jedná ní Zastupitelstva Pardubického kraje



umožnit platby kartou pro občany při ná vštěvě ú řadu



digitalizovat první skupiny dotací pro veřejnost, např. kotlíkových dotací



zvýšit kybernetickou bezpečnost ve 13 středních školá ch Pardubického kraje vybudová ním
nové a rychlejší vnější i vnitřní síťové infrastruktury pro žá ky i učitele

Na co se zaměříme:


Na maximá lní digitalizaci příjmu dotačních žá dostí od občanů .



Na další rozvoj Regioná lní datové sítě, bezpečnější a rychlejší pro veřejnou sprá vu,
zdravotnictví a dopravu.



Na nové mapové zdroje pro občany, např. cyklistických tras, singltreků , naučných stezek,
okruhů pro vozíčká ře, Nordic walking – sportovní chů ze s holemi .
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Na další zvyšová ní kybernetické bezpečnosti.



Na konsolidaci ná kladů provozu ú řadu a zřizovaných organizací v ICT.



Na kroky vedoucí k podpoře zlepšení pokrytí vysokorychlostním internetem na celém ú zemí
Pardubického kraje.



Na digitalizaci stavebních řízení.
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