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Známe potřeby našeho 
venkova pro: 

• Efektivní zacílení Strategie 
Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2021+

• Identifikace potřeb našich obcí pro 
národní dotační tituly

• Příprava na nové programové 
období EU po roce 2020

• Činnosti regionálního centra 
podpory obcí a venkova –
strategické plánování, místní 
rozvoj, regionální spolupráce 
a dotace,…



Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
• Zpracování Strategie regionálního rozvoje kraje 2021+

únor 2018 – září 2019
• Analýza SWOT priority návrhová část akční plán
• Strategie investičních příležitostí
• Strategie zaměstnanosti, strategie zdraví, koncepce 

Chytrého regionu
• Zapojení obcí – regionální aktéři za ORP

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
• Zapojení regionu v procesu tvorby SRR ČR 2021+

• Priority ČR (vazba na dotace EU, ČR)

Příprava na nové programové období EU 21+
• Pozice územních partnerů – SMO, SMS, AK ČR, NS MAS

• Prioritizace potřeb



Problémová analýza 

• Vnitřní diferenciace kraje

• Dle ORP, obcí

• Město – venkov

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+:

• Aglomerace Hradecko-pardubická

• Regionální centra a jejich venkovské
zázemí

• Hospodářsky a sociálně ztrátová území



• Analýza dat a informací 

• Dotazníkové šetření mezi obcemi 

• Workshopy v regionu

• Výstupy regionálních pracovníků ORP

• Sběr projektových záměrů – absorpční kapacita území

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

Problémová analýza

SWOT analýza

Z čeho vycházíme:



Průběžné závěry (1/3):

• Zhoršující se věková struktura obyvatel a stárnutí populace – KH kraj nejstarší v 
ČR

• Trvalý úbytek obyvatel ve městech a v periferních oblastech způsobený 
především migračním úbytkem

• Vysoký index stáří ve městech a v periferních oblastech – SO ORP Broumov a 
při hranici SO ORP Jičín a Nový Bydžov 

• Nerovnoměrnost vzdělanostní struktury obyvatel v krajském centru a ve 
venkovských a periferních oblastech 

• Vysoký počet obyvatel sociálně vyloučených lokalit v SO ORP Broumov, 
Jaroměř a Trutnov 

• …

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+



Vývoj počtu obyvatel 2001–2016



Index stáří 2016

Index stáří 2001–2016



• Přetrvávající existence územních disparit a hospodářsky slabých regionů, 
prohlubující se rozdíly uvnitř kraje 

• Vyčerpanost lokálního trhu práce zejména ve SO ORP Rychnov, Kostelec nad 
Orlicí, Dobruška, Jičín a Vrchlabí 

• Nízká míra podnikatelské aktivity v ORP Rychnov nad Kněžnou a Kostelec 
nad Orlicí – vliv průmyslové zóny 

• Vyšší podíl nezaměstnaných a nízká míra podnikatelské aktivity a v obcích 
SO ORP Broumov 

• Nízký podíl mladší pracovní síly na zaměstnanosti v zemědělství

Průběžné závěry (2/3):

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+



Hospodářsky silné a slabé regiony KHK

• Podíl nezaměstnaných osob 
• Počet uchazečů o zaměstnání
• Průměrná intenzita podnikatelské aktivity 
• Index ekonomického zatížení 
• Intenzita bytové výstavby 
• Vývoj počtu obyvatel 
• Index stáří 
• Daňová výtěžnost

Souhrnný indikátor – 8 ukazatelů:



Regiony KHK dle hodnocení hospodářské síly

Nezaměstnanost 
v KHK 2016

Nezaměstnanost 
v KHK 2018
(květen)

shluková analýza 



• Nerovnoměrné pokrytí území kraje a obyvatel vysokorychlostním 
internetem, nedostupnost vysokorychlostního připojení k internetu ve 
venkovských oblastech

• Nízký podíl obcí napojených na kanalizaci s čistírnou odpadních vod

• Nízká vybavenost kulturními, sportovními zařízeními v malých obcích

• Nevyváženost v návštěvnosti jednotlivých turistických oblastí a regionů kraje, 
značná přetíženost některých středisek cestovního ruchu 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

Průběžné závěry 3/3

Podíl obcí s napojenými byty
na kanalizaci s ČOV 
ve SO ORP 2016



• Zhoršující se dostupnost pošt a prodejen s potravinami v malých obcích 

• Nedostatečná dostupnost lékařské péče v příhraničních oblastech, rozdíl mezi 
venkovem a městem

• Nedostatek volných kapacit pro bydlení v malých obcích – jak z hlediska 
realitní nabídky, tak územního plánování, třetina obcí nemá plochy ani finance 
pro rozvoj bydlení 

• Nevyhovující zázemí a prostory pro spolkovou činnost v malých obcích, 
nedostatek finančních prostředků a snižující se zájem obyvatel

• Horší dopravní dostupnost malých obcí 

• Neúnosně vysoká administrativní zátěž obcí

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

Závěry šetření mezi obcemi 

Životní prostředí – odpady, sucho, hluk, povodně,…
Doprava – dostupnost, obslužnost, bezpečnost,…
Život v obci – bezpečnost, kriminalita, spolky,…
Služby v obci – obchod, sítě, lékaři, pošta,…
Rozvoj obce – bydlení, práce, spolupráce,…

Zapojeno ¾ obcí kraje
Výsledky dostupné na webu
www.chytryregion.cz/strategie

Z čeho vycházíme
• Analýza dat a informací 
• Dotazníkové šetření mezi obcemi 
• Workshopy v regionu
• Výstupy regionálních pracovníků ORP
• Sběr projektových záměrů

http://www.chytryregion.cz/strategie
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Dostupnost nákupu potravin v obcích KHK 2018 
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Dostupnost poštovních služeb v obcích KHK 2018 



Dostupnost zdravotních služeb v obcích KHK 2018 
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Administrativní zátěž obcí KHK 2018 

Pocit bezpečí v obcích 2018 



Vrchlabí

• Prezentace chytrých přístupů v regionu

• Vize Vrchlabí a Krkonoše 2030 – udržitelný 
rozvoj regionu, nutná spolupráce a 
komunikace

• Chytrý region Královéhradecký kraj

Regionální workshopy v kraji 2018

Cíl:

• Předání informací starostům o přípravě regionu na období 2021+, 
Strategii kraje, krajských dotacích včetně POV, dotačním rozcestníku 

• Zapojení do konceptu Chytrý region

• Mapování absorpční kapacity 

+ specifické téma pro daný region

Z čeho vycházíme
• Analýza dat a informací 
• Dotazníkové šetření mezi obcemi 
• Workshopy v regionu
• Výstupy regionálních pracovníků ORP
• Sběr projektových záměrů



Meziměstí

Problematika hospodářsky slabých a státem podporovaných regionů

Kvalita života pro lidi: bydlení – práce – kulturní vyžití

Inovace v podnikání – zohlednění  regionálních specifik

Nedostatek  kvalifikované pracovní síly, nízká úroveň mezd

Populačně ztrátová území a nedostatek finančních prostředků

Regulativy ochrany přírody a památková ochrana území 

Regionální workshopy 2018

Dubenec

Prohlubující se regionální disparity v ČR i v kraji 

Důležitost dostupnosti služeb na venkově + dopravní dostupnost veřejnou dopravou 

Podpora chytrých řešení na venkově

Význam regionálních platforem na venkově (MAS, DSO)

Význam strategického plánování – koordinovaný a udržitelný rozvoj s důrazem na priority

Kvasiny

Diskuze nad rozvojem území průmyslové zóny

Změna sociální struktury obyvatel 

Funkce koordinační centrum pro cizince

Dotace MMR na podporu bydlení v okolí PZ



Zapojení regionu – regionální odborní pracovníci

Strategie rozvoje
Královéhradeckého kraje 2021+

15 ORP = 15 pracovníků

Zkušenosti v oblasti regionálního rozvoje a strategického plánování

Znalosti regionu a lokálních specifik

Zapojení do všech fází přípravy SRK 2021+

• Zprostředkovává komunikaci s vymezeným 
územím ORP 

• Sbírá regionální data a informace pro potřeby 
projektu

• Spolupracuje při tvorbě analytické a návrhové 
části strategických dokumentů

• Připomínkuje dílčí a finální výstupy projektu

• Verifikuje zjištěné informace

• Účastní se jednání pracovních skupin SRK, 
regionálních workshopů a dalších

Z čeho vycházíme
• Analýza dat a informací 
• Dotazníkové šetření mezi obcemi 
• Workshopy v regionu
• Výstupy regionálních pracovníků ORP
• Sběr projektových záměrů



Priority a potřeby obcí dle připravovaných projektů
Mapování potřeb obcí dle projektů

Nejčastější potřeby obcí:
(celkem 968 projektů, z toho 334 aktivních = 17 mld. Kč) 
• Doprava
• Kultura, sport a volný čas
• Bydlení a technická infrastruktura
• Veřejná prostranství a zeleň
• Cestovní ruch a památky

• Sociální služby a zaměstnanost
• Zdraví a bezpečnost
• Vzdělávání a školství
• Životní prostředí a energetika

• Sběr projektů do regionálních akčních plánů SRR
• Projekty do Národního investičního plánu ČR
• Bílá místa = nepokrytí dotací, dialog s poskytovateli dotací, nové programy… 
• Pro potřeby kraje…

Z čeho vycházíme
• Analýza dat a informací 
• Dotazníkové šetření mezi obcemi 
• Workshopy v regionu
• Výstupy regionálních pracovníků ORP
• Sběr projektových záměrů



Priority a potřeby obcí dle připravovaných projektů
Mapování potřeb obcí 

Registrace projektu na www.chytryregion.cz

http://www.chytryregion.cz/


Jaký máme venkov?

•Venkov v hospodářsky slabém území v rámci ČR 
•V širším zázemí aglomerace – venkov v suburbii
•Venkov v ekonomicky silném regionu
•Venkov ve vnitřní periférii
•Venkov v hospodářsky slabém území v rámci KHK
•Venkov rekreační
•…

Venkovské obce:  +/-

Vývoj počtu obyvatel, Index stáří
Nezaměstnanost, Podnikatelská intenzita, Pracovní příležitosti
Dopravní dostupnost
Služby a vybavenost
Bytová výstavba
Kvalita a vybavenost technickou infrastrukturou 
…

Co náš venkov nejvíce potřebuje:

•Dobrou dostupnost a bezpečnou dopravu
•Odpovídající infrastrukturu a občanskou vybavenost
•Dostatek pracovních příležitostí
•Veřejné a další služby
•Dostupné bydlení
•Plochy pro další rozvoj
•Jednodušší agendu
•Čisté a zdravé životní prostředí



„Chytrý“ venkov 

Principy chytrého venkova: 

• Podpora inovací, podpora sociálních inovací

• Lokální ekonomika založená na využívání místních zdrojů

• Vzdělaní a chytří lidé 

• Dobré vládnutí

• Síťování, propojování komunit a obcí

• Kvalitní infrastruktura a dostupný vysokorychlostní internet

• Ekologicky a energeticky šetrné hospodářství

• Chytré zemědělství šetrné ke krajině

slovo, móda, princip, vývoj, potřeba?

Potřeby našeho venkova 

Zajištění potřeb našeho venkova
Rozvoj a růst našeho venkova 



• Možný koncept, jak uplatňovat principy udržitelného rozvoje v našem kraji

• Efektivně využít smart technologie a přístupy pro vyvážený rozvoj území

• Aplikace zdravého rozumu pro lepší život s využitím moderních technologií a 
přístupů

• Aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, aby se 
vzájemně doplňovala, propojovala – vyšší přínos a výsledky 

• SMART nemusí být vždy to nejdražší

O čem je Chytrý region:

Chytrý venkov 
součást Chytrého regionu Královéhradeckého kraje 

Propojujeme poptávku regionu (obcí) s nabídkou firem

Spojujeme obce, iniciativy, sdružení, firmy, výzkumníky

Vyhledáváme příklady dobré praxe, financování, inspirujeme



Chytrý region Královéhradecký kraj 
Workshopy pro obce a firmy: Chytrá řešení v dopravě, v hospodaření s vodou
Chytrá řešení v odpadovém hospodářství: 2. října 2018 na krajském úřadu v Hradci Králové 

Nabídka produktů a řešení 

Aktuální informace o současných dotacích pro obce

Správa databáze projektů obcí

Práce na STRATEGII Chytrého regionu

Portál www.chytryregion.cz

Budování sítě partnerů

CHYTRÝ REGION Královéhradeckého kraje 
1. místo v národní soutěži Chytrá města pro 
budoucnost – MODEL SMART CITY 2018

http://www.chytryregion.cz/


www.chytryregion.cz/chytryvenkov.cz
Portál www.chytryregion.cz



Všechny dotace pro obce a 
informace o nich na jednom místě

www.dotacnirozcestnik.cz

http://www.dotacnirozcestnik.c/


www.zamestnanyregion.cz

http://www.zamestnanyregion.cz/


• Zapojte se do mapování potřeb našich obcí – zaregistrujte svůj 
projektový záměr

• Poraďte se o financování vašich záměrů z dotací EU, ČR, kraje

• Zapojte se do Chytrého regionu a zaregistrujte se pro odběr 
novinek

• Zapojte se do tvorby Strategie rozvoje kraje

• Napište nám své náměty

Děkujeme

Zita Kučerová
Centrum investic, rozvoje a inovací

www.cirihk.cz
www.chytryregion.cz

E-mail: chytryregion@chytryregion.cz

http://www.cirihk.cz/
http://www.chytryregion.cz/
mailto:chytryregion@chytryregion.cz

