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Dne 1. května 2004 se začala psát nová kapito-
la historie naší země. Se vstupem České repub-
liky do Evropské unie přišla mimo jiné i možnost 
čerpat peníze z fondů EU. Jak se za těchto 10 let 
změnila tvář východočeské metropole? Nejen 
to, ale i další zajímavosti týkající se působení EU 
na Královéhradecku se dozvíte na následujících 
stránkách.

Evropská unie poskytuje dotace prostřednictvím 
3 fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnos-
ti.  V rámci těchto fondů v České republice v obdo-
bí 2007–2013 úspěšně fungovalo 26 operačních 
programů. 

Celé schéma programů finanční pomoci od EU 
skutečně jednoduché není, proto Vás raději zve-
me na pěší procházku okolo projektů financova-
ných z EU v našem městě. Rádi bychom poukázali 
na veškeré, i nestavební projekty, které se poda-
řilo úspěšně zrealizovat. Pokud bychom sem ale 
zahrnuli všechny akce financované nebo podpoře-
né EU, tato publikace by měla několik tisíc stran 
a vážila by tolik, že by se Vám domů jen těžko od-
nášela. Proto za všechny představíme jen několik 
odvětví, kterým pomohly dotace z EU.

EVROPSKá UNIE

POmáHá 
V HRaDCI KRáLOVÉ a OKOLí

deset let v eU

to zní složitě!
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KDO VáS PROVází?

Jednou z  novinek je přítomnost střediska 
Europe Direct v Hradci Králové. Středisko je 
Vám k dispozici od pondělí do pátku včetně 
soboty v Centru celoživotního vzdělávání 
(Wonkova 1262/1a). z široké škály našich 
aktivit si mimo jiné můžete vybrat následující 
služby: 

  Bezplatné zodpovídání dotazů týkajících 
se EU: osobně, prostřednictvím telefonu 
nebo e-mailu. 

  Pomoc při hledání zdrojů informací o EU. 

  Informace o práci a studiu v zemích EU. 

  Bezplatná nabídka tištěných 
informačních materiálů s evropskou 
tématikou. 

  Bezplatný přístup k internetu 
pro vyhledávání informací o EU. 

  možnost zapůjčení knih z naší knihovny. 

  Organizaci nejrůznějších výstav, 
přednášek, seminářů.

Naše středisko společně s Knihovnou města 
Hradce Králové sídlí v budově Centra celoži-
votního vzdělávání. Středisko i knihovna zís-
kaly nové prostory díky evropské dotaci, jež 
umožnila přestavbu budovy bývalé továrny 
Vertex, která přes 10 let ležela ladem. Nyní 
je Centrum celoživotního vzdělávání skuteč-
ným kulturním centrem, které nabízí knihov-
nické a informační služby, vzdělávací pořa-
dy, výstavy, koncerty, přednášky, semináře,  
kurzy i občerstvení v literární kavárně.

CENTRUm 
CELOžIVOTNíHO 
VzDěLáVáNí

tady jsme doma
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Slunné terasy s lavičkami, rost-
linnou výzdobou, výhledem na 
město a poetickými zákoutími, 
přímo vybízejí k tomu, aby se 
staly součástí naší prohlídky.  
Cesty terasami jsou originálně 
doplněny drobnými dřevěnými 
strukturami, které poskytují pří-
jemný stín. 

TERaSy POD 
KaNOVNICKýmI  
DOmy

schválně,  
kam až dohlédnete?

Novou podobu jižní části hra-
deckých hradeb vtiskl architekt 
Jiří Krejčík. mezi Gočárovým 
schodištěm a Bonem Publicem 
vznikl park s lavičkami, novými 
cestami, schodišti i fontánami. 
Je symbolické, že návrh úpravy 
hradeb pod jezuitskými kolejemi 
posvětil při návštěvě Hradce Krá-
lové tehdejší papež Jan Pavel II. 

JIžNí ČáST 
HRaDECKýCH 
HRaDEB

K rozjímání vhodné!
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Nově vzniklá půlkilometrová trasa po 
pravém břehu řeky Labe zve návštěvníky 
k prohlídce slavných Kotěrových staveb 
z jiné perspektivy. Nasvícené oblouky 
Pražského mostu i obrysy budovy muzea 
východních Čech se zrcadlí na hladině po-
klidného toku řeky Labe.

Budova navržená architektem Josefem 
Gočárem v roce 1924 patří mezi perly mo-
derní funkcionalistické architektury a je 
zapsaná v Ústředním seznamu památek 
ČR. Po dlouhých letech se dočkala staveb-
ních úprav. Spolu s ní prošla rekonstrukcí 
i přilehlá tělocvična, venkovní sportoviště 
a odpočinkové plochy včetně oplocení.

NáPLaVKa Na PRaVÉm  
BřEHU LaBE

GymNázIUm J. K. TyLa



Nejen k radosti svatebčanů, ale i turistů obdivu-
jících staré náměstí se dočkal rekonstrukce dům 
U Špuláků. Výrazná červená fasáda vrací domu 
původní barokní podobu. mimo obřadní síně se re-
novace dočkaly také prostory v prvním patře nově 
využívané k výstavám a jednáním. V podkroví budou 
příležitostně ubytováni významní hosté. Sklepní pro-
story poslouží jako další jednací místnosti. Důležitou 
změnou je nový vstup pro tělesně postižené, který 
pravděpodobně přispěl k tomu, že zrekonstruovaný 
dům U Špuláků získal hlavní cenu Stavba roku Krá-
lovéhradeckého kraje 2013 v kategorii občanské 
vybavenosti.

Dům U ŠPULáKů 

Renesanční dominanta náměstí koncem roku získá 
zpět bílou barvu, která jí dala jméno.  Stane se tak 
díky speciální metodě pískování a parního čištění. 
Vnější římsy i vnitřní schodiště, které jsou v havarij-
ním stavu, projdou rekonstrukcí, na které se shodli 
statici, památkáři i archeologové. Obnoven bude 
hodinový stroj i dřevěné zavěšení proslulého zvonu 
augustin. Interiér bude nově vybaven audiovizuální 
technikou a skleněnými interaktivními panely.

BíLá Věž
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Unikátní kovová konstrukce na cestě mezi Univerzitou Hradec Králové a centrem města je 
ideální spojnicí pro ty, kteří se chtějí projít či projet do centra či nedalekých Jiráskových sadů 
bez hluku a výfukových plynů z automobilů. Lávka, hojně využívaná studenty a čtenáři Studijní 
a vědecké knihovny, sjednocuje několik pěších i cyklistických tras a získala ocenění Stavba 
roku Královéhradeckého kraje 2013 v kategorii dopravních staveb.

Největší hradecké sady jsou bohatší o dvě 
dětská hřiště, malé bludiště, lávky a mostky 
i lodičky k projížďkám na vyčištěném rybníčku.  
Kromě posezení u vody na návštěvníky parku 
čeká šest kilometrů nových cest a chodníků 
s výhledem do zeleně, kterou obohatily nové 
stromy, keře i květiny.  Chybět nebudou ani 
grilovací místa, která byla Hradečanům k dis-
pozici už před rekonstrukcí.

Unikátní stavba, která se designem exteri-
éru i interiérů může rovnat předním světo-
vým soudobým skvostům, vyřešila svízelnou 
situaci meziměstské autobusové dopravy 
a sjednotila odjezdy spojů.  Do roku 2008 se 
cestující museli orientovat ve dvou autobu-
sových nádražích – U Koruny a na Riegrově 
náměstí.  

LáVKa PřES ORLICI PRO PěŠí a CyKLISTy

ŠImKOVy SaDy TERmINáL HROmaDNÉ  
DOPRaVy
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Odborné vzdělávání a celoživotní učení na SOŠ 
a SOU Hradební 1029 v Hradci Králové  získalo 
nový rozměr díky moderní infrastruktuře, zázemí 
pro strojírenské obory a environmentálním labora-
tořím. Úpravy přinesly možnost při výuce využívat 
tolik žádané alternativní zdroje energie. Kromě 
dotace na modernizaci vybavení a stavební úpra-
vy, kterou čerpal Královéhradecký kraj, čerpá škola 
sama za sebe dotaci z programu Peníze EU střed-
ním školám, díky které vytváří odborné výukové ma-
teriály. 

Pětiosé CNC frézovací centrum na dřevo (včetně 
příslušenství), CNC soustruh na dřevo a CNC gra-
vírovací laserový stroj rozšířily potenciál Střední 
uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů 
a nábytku v Hradci Králové, která garantuje kvalitu 
procesu počátečního i celoživotního vzdělávání se 
zaměřením na uměleckořemeslné obory v rámci 
dřevozpracujícího průmyslu. 

zázemí pro strojírenské obory využívá i Centrum od-
borného vzdělávání ve strojírenství a OzE.  Učebny 
a laboratoře prošly nejen rekonstrukcí, ale byly také 
doplněny o nové vybavení – výpočetní techniku, 
učební pomůcky a nábytek.

Odborné práci se dřevem se věnuje 
také SŠ, zŠ, a mŠ Štefánikova, kte-
rou navštěvují neslyšící žáci a studen-
ti. Postupně zde vznikají nové učebny 
a dřevařské dílny včetně nezbytného 
vybavení pro výuku.

CENTRUm ODBORNÉHO 
VzDěLáVáNí VE STROJíRENSTVí  
a OzE

CENTRUm ODBORNÉHO VzDěLáVáNí 
PRO NEJmODERNěJŠí TECHNOLOGIE 
OBRáBěNí DřEVa 

SOŠ a SOU HRaDEC KRáLOVÉ, 
HRaDEBNí 1029

REKONSTRUKCE PaVILONU  
DřEVařSKýCH OBORů

ODBORNÉ VzDěLáVáNí

dotace 
do různých odvětví
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Dvacet krátkých a jedenáct kloubových tro-
lejbusů pořídil Dopravní podnik města Hrad-
ce Králové zejména kvůli snížení spotřeby 
elektrické energie při přepravě cestujících 
městskými trolejbusovými linkami. Poslední 
z objednaných vozů byl z dílny plzeňské Ško-
dy Electric přivezen v červnu 2013.

TROLEJBUSy

Pět moderních a prostorných vlaků Regi-
opanter, které jezdí na trase Pardubice–Hra-
dec Králové–Jaroměř zajišťuje komfortní pře-
pravu cestujících v Královéhradeckém kraji. 

VLaKy REGIOPaNTER
Přístrojové vybavení, které odpovídá tomu, 
s nímž se žáci setkají na praktických stážích 
u firem a u svých budoucích zaměstnavatelů, 
i modernizované laboratoře, získala Střední 
odborná škola veterinární v Hradci Králové. 
Díky projektu se rozšířilo zaměření ve stávají-
cím oboru „veterinární technik laborant“.

Objekt, který se nachází v sousedství již stá-
vajících školních dílen, byl přeměněn na jed-
notný funkční celek využívaný v počátečním 
a dalším vzdělávání se zaměřením na pro-
gresivní metody a technologie v oblasti au-
tomobilového průmyslu a dopravy. Ve spo-
lupráci s partnerskými firmami vznikly dílny 
a odborné učebny, které jsou postupně vy-
bavovány nejmodernější technikou a techno-
logiemi. Nadstandardní podmínky využívají  
místní studenti i studenti partnerských škol. 

STřEDNí ODBORNá ŠKOLa  
VETERINáRNí V HRaDCI KRáLOVÉ 

CENTRUm ODBORNÉHO  
VzDěLáVáNí PRO aUTOmOBILOVý 
PRůmySL a DOPRaVU  
SOŠ a SOU VOCELOVa

DOPRaVa a DOPRaVNí  
INFRaSTRUKTURa
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V celém kraji přispěla EU na opravy, moderni-
zaci, rozšíření a rekonstrukce téměř 30 silnic 
a výstavbu, modernizaci a opravy 10 mostů. 
Celkově se tak zvýšila bezpečnost provozu 
na krajských komunikacích a snížila se ne-
hodovost. 

Jednotný datový protokol pro práci s infor-
macemi z odbavovacích systémů jednot-
livých dopravců, hardware a software pro 
odbavení čipovými kartami a kompatibi-
lita poskytovaných odbavovacích zařízení 
u všech dopravců a druhů dopravy jsou 
hlavními přínosy modernizace odbavovací-
ho systému integrované dopravy.  

Nový Bydžov získal dva a po jednom putovaly 
ekologické, bezbariérové, nízkokapacitní au-
tobusy do Nechanic, Černilova a do Rohozni-
ce.  Každý z nich se pyšní 25 místy k sezení, 
32 k stání, včetně prostoru pro vozíčkáře či 
kočárek.

NízKOKaPaCITNí aUTOBUSy
PRO KRáLOVÉHRaDECKý KRaJ

SILNICE a mOSTy

ODBaVOVaCí SySTÉm 
INTEGROVaNÉ DOPRaVy 
KRáLOVÉHRaDECKÉHO 
a PaRDUBICKÉHO KRaJE
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Peníze z evropských fondů pomáhají také 
ve zdravotnictví. z velké části jsou využi-
ty na modernizaci zdravotnických přístrojů 
a vybavení specializovaných center Fakultní 
nemocnice Hradec Králové (traumatologické 
centrum, kardiovaskulární centrum, cereb-
rovaskulární centrum, onkologické centrum 
atd.). Dotace pomohly zateplit budovu dět-
ské kliniky, která slouží dětským pacientům 
již od roku 1957. Evropské finance také pod-
pořily zlepšení vnitřního chodu nemocnice, 
např. byla modernizována datová síť nebo 
systém praní prádla.

modernizace a obnova přístrojového  
vybavení traumatologického centra Fn hK
Cílem projektu bylo zajistit vybavení a tech-
nické zázemí operačních sálů, dětská resu-
scitační lůžka i lůžka JIP pro dospělé a mo-
dernizaci zobrazovacích technologií. Díky 
projektu je nyní využíván 128řadý CT přístroj, 
který zkrátí dobu vyšetření z desítek minut 
na jednotlivé minuty a to při vyšší kvalitě 
zobrazení. zakoupen byl také mobilní RTG 
s funkcí kontrastního zobrazení a RTG, který 
umožní prostorovou 3D rekonstrukci. Novin-
kou je i navigace principu infračerveného 
paprsku využívaná k prostorové lokalizaci 
pacienta a operačních nástrojů.

modernizace a obnova přístrojového 
vybavení centra komplexní onkologické 
péče Fn hK
S využitím evropských fondů byly zakoupe-
ny nové, modernější přístroje pro radiotera-
pii. Dva lineární urychlovače byly vybaveny 
speciálním zobrazovacím zařízením, které 
umožňuje zajistit milimetrovou přesnost ozá-

ření. Tím se snižuje riziko ozáření zdravých 
tkání. CT stimulátor pomáhá při radioterapii 
plicních nádorů. Při respiračním pohybu plic 
mohlo dojít k minutí nádoru a bylo nutné 
ozařovat celou oblast, ve které se při dýchá-
ní nádor pohyboval. Nový CT stimulátor však 
umožňuje ozařovat nádor pouze v určité čás-
ti respiračního cyklu. Centrum také pořídilo 
nový přístroj pro mR a ultrazvukové přístroje 
pro potřeby onkochirurgie.

NěKTERÉ z DaLŠíCH PROJEKTů:

  modernizace a obnova přístrojového vybavení 
komplexního kardiovaskulárního centra  
FN Hradec Králové

  modernizace a obnova přístrojového vybavení 
komplexního cerebrovaskulárního centra  
FN Hradec Králové

  modernizace rehabilitace ve FN Hradec Králové

  modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence 
nozokomiálních infekcí

  řízení kvality a optimalizace nákladovosti 
ve FN Hradec Králové – I. Etapa

  modernizace systému praní prádla 
ve FN Hradec Králové

  modernizace datové sítě FN Hradec Králové

zDRaVOTNICTVí

KONKRÉTNí PříKLaDy VyUžITí EVROPSKýCH FONDů  
VE FaKULTNí NEmOCNICI HRaDEC KRáLOVÉ

více o vyUžívání evropsKých Fondů  
www.fnhk.cz/veda-vyzkum-vzdelavani 

/projekty-eu
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Hlavní provozní budova divadla Drak spo-
lu s překrásným a hojně navštěvovaným 
Labyrintem loutek, čtyřhvězdičkový hotel 
s restaurací s wellness centrem, komerční 
a kancelářské prostory, 45 bytů v šesti nově 
postavených bytových domech a parkovací 
dům se zahradou na střeše tvoří komplex 
turisticky atraktivního Tereziánského dvora.  

Hlavními lákadly pro tu-
risty v našem městě jsou 
samozřejmě především 
památky, ale je také tře-
ba mít kde hlavu složit. 
V Hradci si turisté užijí 
stylově.

SLUžBy
TURISTům

Přístavbou a stavebními úpravami dříve 
věhlasného hotelu Grand, který je zapsán 
v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR vznikl moderní čtyřhvězdičkový hotel 
Grand, který je špičkově vybaven.

OBNOVa HISTORICKÉ  
BUDOVy HOTELU GRaND

TEREzIáNSKý
DVůR
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Celkové přestavby se dočkal sportovní are-
ál Bavlna.  areál zahrnuje fotbalové hřiště 
s přírodním trávníkem, ke kterému patří 
i minihřiště s umělou trávou, a další dvě ví-
ceúčelová sportoviště s umělým povrchem, 
osmdesátimetrovou běžeckou čtyřdráhou 
a pískovým doskočištěm. Nechybí ani hřiště 
na pétanque. maminky s malými dětmi ocení 
dětské hřiště s lanovou pyramidou a dalšími 
prvky. Na zastřešenou tribunu může vystou-
pat až 335 diváků. V místě je i sportovní in-
ternát. 

Skauti nyní využívají pět oddílových klubo-
ven a společenskou místnost, kde se schá-
zí skauti a probíhá Klub deskových her pro 
veřejnost, ve zrekonstruované budově v So-
kolovské ulici. Dopoledne v domě K. Šimka 
patří místnímu úřadu práce a jeho rekvalifi-
kačním kurzům.

Klidná cesta podél Labe nadchne sportovce, 
milovníky přírody i kultury. Pohádkové me-
andry řeky, louky s pasoucími se stády, ale 
i památná místa historie čekají na cyklisty 
a in-line bruslaře na cestě z Hradce Králové 
do Kuksu, kde se nachází proslulý barokní 
špitál, na jehož opravu také nemalou měrou 
přispěla Evropská unie. 

Golfové hřiště, hotel s restaurací, dvěma ško-
licími sály s kapacitou 30 a 70 míst a záze-
mím pro golfisty i parkoviště se 71 parkovací-
mi místy vyrostlo nedaleko Roudničky.

SPORT  
a VOLNý ČaS
SPORTOVNí aREáL  
BaVLNa

SKaUTSKý Dům

CyKLOSTEzKa  
JaROměř–JOSEFOV–KUKS

Vodáckou turistiku si vychutnáte bez davů, 
kterými jsou známé další vodácké toky. Pro-
jížďku po řece je možno skloubit s in-line 
bruslením po stezkách kolem řeky, s cyklotu-
ristikou a výlety nebo si můžete jen romantic-
ky veslovat nad jezy. Okolo řeky je k dispozici 
základní infrastruktura a zázemí služeb. 
Kromě zajištění zázemí pro vodáky projekt 
také předchází současnému živelnému vyu-
žívání řeky.

VODáCKá řEKa ORLICE

SPORTOVNě RELaxaČNí 
aREáL HRaDEC KRáLOVÉ
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Původní muzeum na Chlumu získalo zce-
la novou tvář. Ve zrekonstruovaném ob-
jektu vzniklo moderní audiovizuální cen-
trum s expozičními prostory. Sportovně 
založené návštěvníky potěší i nová cyklotra-
sa podél bojišť z roku 1866.

Od října 2011 se veřejnosti znovu otevřela 
hradecká bašta klasické i moderní instru-
mentální hudby. Ve filharmonii je nový por-
tál, podlaha jeviště i odrazové desky. Do-
vybavil se světelný a zvukový park, prostor 
nad hledištěm a jevištěm propojila lávka. EU 
nepřispěla pouze na proměnu prostor, ale ze 
svých dalších programů přispívá i na vzdělá-
vání členů královéhradecké filharmonie. 

KULTURa a HISTORIE

Sekyry, pazourky, bronzové meče a přilbice, 
laténské rýče, klíče, mince a repliky stovek 
dalších pravěkých předmětů si můžete pro-
hlédnout v archeoparku pravěku ve Všesta-
rech u Hradce Králové. Kromě stálé expozice 
pořádá archeopark také pravidelné Dny živé 
archeologie. 

aRCHEOPaRK  
VŠESTaRy

FILHaRmONIE  
HRaDEC KRáLOVÉ

mUzEUm BOJIŠTě 1866
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Hradečanům dobře známé náměstí neda-
leko obchodního domu Tesco se dočkalo 
kompletní proměny včetně inženýrských sítí, 
vodních prvků, tržnice a mobiliáře. Nezůsta-
lo ale jen u náměstí. Proběhla také rekon-
strukce Dukelské třídy a ulice S. K. Neuman-
na, včetně inženýrských sítí, vytvoření pěší 
zóny s jízdními pruhy pro cyklisty a potřebné 
úpravy vegetace.

Nově vydlážděné prostranství zdobené fon-
tánami, atypickými lampami i řadou plata-
nů na Riegrově náměstí bylo zrenovováno 
v rámci druhé fáze stavebního projektu Ter-
minálu hromadné dopravy. Nové trolejové 
vedení, moderní zastávky i informační tabule 
dohromady tvoří dopravní uzel, který spojuje 
vlakové nádraží právě s Terminálem hromad-
né dopravy.

I když je sídliště z 80. let originálně řešené, 
do vínku příliš krásy nedostalo. Revitaliza-
ce několikaúrovňového komplexu domů, 
podzemních garáží a komunikací probíhá 
v 5 etapách, při kterých dojde k opravě by-
tových domů a budou odstraněny stávající 
tmavé rampy, které ozdraví Benešovu třídu 
jak vizuálně, tak i funkčně. Vznikne také 
300 potřebných parkovacích míst.

zVELEBOVáNí  
zaSTaRaLýCH ČáSTí 
měSTa

REKONSTRUKCE  
NáměSTí 28. říJNa a ULIC  
S. K. NEUmaNNa a DUKELSKá

REKONSTRUKCE  
RIEGROVa NáměSTí

REKONSTRUKCE  
BENEŠOVy TříDy
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Dotace EU přispívají také k tomu, aby se ne-
plýtvalo energií. za všechny uvádíme pouze 
několik příkladů stavebních úprav, které ved-
ly k úspoře energie. ať už se jednalo o výmě-
ny profukujících oken či dodatečné zateplení 
plášťů budov škol, úřadů či nemocničních 
pracovišť.

zaTEPLENí BUDOV  zateplení SOŠ a SOU Vocelova

  zateplení budovy č. 5 Univerzity 
Hradec Králové

  Dětská klinika – zateplení 
obvodového pláště

  zateplení budov SUPŠ HNN

  Výměna oken a zateplení domova 
mládeže VOŠz a SzŠ Hradec Králové

  zateplení objektu Krajského ředitelství 
policie Královéhradeckého kraje  
– Hradec Králové, Pouchovská 935

  zateplení mŠ a zŠ Sion Hradec Králové

  zateplení a výměna oken zŠ mandysova 
v Hradci Králové

  zateplení a výměna oken zŠ Štefcova 
v Hradci Králové

  Výměna oken a opláštění budov SŠ, zŠ 
a mŠ Štefánikova 549, Hradec Králové

  zateplení budov základních škol v zóně 
centrum města – zŠ Habrmanova a zŠ 
Bezručova
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  Odbahnění a rekonstrukce funkčních 
objektů rybníka Biřička v Hradci Králové

  Hydromorfologický vývoj Spojené Orlice 
a jeho vliv na koncepci ochrany a obnovy 
přirozených a přírodě blízkých říčních 
a nivních biotopů (návrhy revitalizačních 
a managementových opatření) – studie

  Rekonstrukce mlýnského rybníka, včetně 
bezpečnostního přelivu

  Nákup techniky na snížení prašnosti 
v Hradci Králové

  monitoring specifických polutantů 
v recipientu k dosažení standardu 
evropských zemí

  Čistírna odpadních vod z řezání skla

  Intenzifikace systémů pro separaci 
a svoz složek komunálních odpadů

  Svoz bioodpadů

  Recyklační linka pro zpracování 
stavebních odpadů

  Pořízení technologií pro recyklaci 
stavebních odpadů

  zkvalitnění nakládání s odpady

EKOLOGIE
Hradec Králové se několikrát stal vítězem 
ankety Kvalita života o nejlepší město pro 
život v České republice. K tomu, že dýcháme 
svěží vzduch a žijeme v poměrně čistém pro-
středí, přispěla EU mimo jiné těmito projekty:
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Hledání práce, svízelná životní situace či ži-
vot ve vyloučené lokalitě se týkají každého 
z nás. Pokud ne dnes, možná zítra. ale není 
třeba zoufat, existují projekty, které se snaží 
přinést řešení složitých otázek v sociální ob-
lasti. 

SOCIáLNí OBLaST

„Škola základ života,“ o tom nás poučila 
známá komedie, ale co když už pracujete? 
Člověk se učí celý život, a proto EU podpo-
řila školení, semináře a odborné vzdělávání 
ve veřejné i soukromé sféře.

VzDěLáVáNí  
zaměSTNaNCů

  Inovativní vzdělávání ve společnosti 
Kingspan

  Komplexní odborné vzdělávání 
zaměstnanců společnosti zVU POTEz, a.s.

  Komplexní vzdělávání zaměstnanců 
společnosti aRROW International ČR, a.s. 
ke zmírnění dopadů ekonomické krize

  Odborné praxe pro mladé do 30 let 
v Královéhradeckém kraji

  Výměna zkušeností se zahraničními 
partnery k inovaci a zkvalitnění sociálních 
služeb směřujících na trh práce – projekt 
Oblastní charity Hradec Králové

  Vzdělávejte se pro růst v kraji 
Královéhradeckém

  Podpora sociální integrace obyvatel 
vyloučených lokalit v Královéhradeckém 
kraji III

  Práce jako příležitost pro osoby 
se zrakovým postižením

  Nultý ročník v pracovním životě

  BISTRO u dvou přátel

  Profesionální pečovatelé

  Právní a sociální poradenství a zdravotní 
asistence pro žadatele o udělení  
mezinárodní ochrany

  Komplexní asistenční služby pro osoby 
s udělenou mezinárodní ochranou

  Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních 
služeb s dobrovolníky v Královéhradeckém 
kraji
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  Inovace studijních oborů zajišťovaných 
katedrami Přírodovědecké fakulty UHK

  modernizace a inovace studijních oborů 
Filozofické fakulty UHK

  Inovace studijních programů Sociální 
politika a Sociální práce na UHK 
s ohledem na potřeby trhu práce

  Síť spolupráce při výzkumu 
mimoevropských oblastí

  Inovace studijních oborů na Pedagogické 
fakultě UHK

  Inovace a podpora doktorského 
studijního programu

  Inovace a internacionalizace profesní 
přípravy pedagogů ve 21. století

  zkvalitnění a rozšíření možnosti studia 
na UHK pro studenty se specifickými 
vzdělávacími potřebami

  Rozvoj a podpora multidisciplinárního 
vědeckovýzkumného týmu pro studium 
současné rodiny na UHK

VýzKUm a INOVaCE

DIGITáLNí
PLaNETáRIUm

UNIVERzITa HK
Věda a výzkum pomáhají posouvat hranice 
lidského poznání. Spolu s EU pomáhá na 
Hradecku rozkrývat netušené obzory přede-
vším Univerzita Hradec Králové.

K popularizaci vědy a výzkumu bude sloužit 
i nové digitální planetárium na Novém Hrad-
ci Králové o celkové ploše přes 800 metrů 
čtverečních. Kruhový sál s nakloněným hle-
dištěm a téměř stovkou sedadel, speciální 
projekční plocha ve tvaru polokoule a digi-
tální projekční systém bude pokrývat něko-
lika projektory celou její plochu a umožní 
návštěvníkům sledovat projekci hvězdné 
oblohy či videofilmy z dalších vědních oborů 
lidského poznání. Prostory planetária budou 
přizpůsobeny vozíčkářům a do jeho nabídky 
se zařadí i zvláštní programy pro nevidomé 
a neslyšící s využitím speciálních pomůcek.
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Spolupráce s našimi sousedy nejen naplňu-
je myšlenky, na kterých je Evropská unie vy-
stavěna, ale hlavně pomáhá v praxi. Hasiči, 
záchranné týmy i policisté z česko-polského 
pomezí podnikají společná školení, modelo-
vá cvičení i odbornou přípravu. Většina čes-
ko-polských aktivit je organizovaná v rámci  
Euroregionu Glacensis, který mimo jiné nabí-
zí následující programy:

PřESHRaNIČNí  
SPOLUPRáCE S POLSKEm

  místa plná rozhledů 
v Euroregionu Glacensis

  za přírodními krásami 
Euroregionu Glacensis

 Cyklobusy Orlických hor 2013

  Strategie integrované spolupráce 
česko-polského příhraničí

  Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis

  Wałbrzych, Hradec Králové, města kultury
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  europa.eu – Oficiální internetová stránka 
Evropské unie. Je dobrým výchozím 
bodem, pokud hledáte informace  
a služby poskytované EU. 
www.europa.eu/index_cs.htm

  eUres – Databáze volných pracovních 
míst v 31 evropských zemích, životopisy 
uchazečů o zaměstnání, údaje o životě 
a práci v zahraničí. 
www.ec.europa.eu/eures/home.
jsp?lang=cs

  eUr-lex  – Portál poskytuje přímý 
bezplatný přístup k právu Evropské 
unie. Systém umožňuje nahlédnout 
do Úředního věstníku Evropské unie 
a obsahuje 2 815 000 dokumentů 
vydaných od roku 1951. Internetové 
stránky EUR-Lex jsou k dispozici ve 24 
úředních jazycích EU. 
www.eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Více už se na stránky této publikace 
nevejde. máte-li zájem se dozvědět 
další informace o tom, co se díky EU 
změnilo k lepšímu, navštivte prosím 
následující odkazy:

www. europe-direct.cz 
/strediska/hradec-kralove/

www.rada-severovychod.cz/
www.strukturalni-fondy.cz/cs/

těšíme se na vás!

DaLŠí UžITEČNÉ
ODKazy:

EDCC Europe Direct Contact Centre podává 
ve všech úředních jazycích Evropské unie 
všeobecné informace o záležitostech 
EU i praktické informace z nejrůznějších 
oblastí na bezplatné 
lince 00 800 6 7 8 9 10 11.
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