Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
NÁVRHOVÁ ČÁST po projednání pracovních skupin

STRUKTURA STRATEGICKÝCH PRIORIT A CÍLŮ STRATEGIE ROZVOJE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2021+

Strategická priorita

1. Konkurenceschopný region

2. Zdravá, stabilní a soudržná společnost

3. Efektivní infrastruktura a dostupnost

Strategický cíl
1.1 Znalostní ekonomika a prostředí pro
rozvoj podnikání
1.2 Kvalifikované lidské zdroje a kvalitní
vzdělávání
1.3 Rozvinutý a využívaný potenciál
cestovního ruchu
2.1 Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace
2.2 Sociální stabilita a soudržnost společnosti
2.3 Vysoká úroveň kultury a trávení volného
času
3.1 Kvalitní dopravní infrastruktura a
dostupné regiony
3.2 Rozvinutá ICT infrastruktura pro digitální
společnost
3.3 Efektivně využívané energetické zdroje
4.1 Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny

4. Kvalitní a čisté životní prostředí

5. Vyvážený rozvoj a správa území

4.2 Šetrné a odpovědné udržitelné
hospodaření
4.3 Eliminace negativních dopadů činností
člověka na životní prostředí
5.1 Eliminace územních disparit a řešení
regionálních specifik
5.2 Efektivní a transparentní veřejná správa
5.3 Koordinované plánování a vysoká míra
spolupráce
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STRATEGICKÁ PRIORITA 1. KONKURENCESCHOPNÝ REGION

Strategická priorita

Strategický cíl
1.1 Znalostní ekonomika a prostředí pro rozvoj podnikání

1. Konkurenceschopný region 1.2 Kvalifikované lidské zdroje a kvalitní vzdělávání
1.3 Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního ruchu

Strategický cíl 1.1 Znalostní ekonomika a prostředí pro rozvoj podnikání
Seznam opatření strategického cíle 1.1
•
•
•
•
•

1.1.1 Rozvoj podnikání s důrazem na malé a střední podniky
1.1.2 Vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj podnikání
1.1.3 Rozvoj výzkumného a inovačního systému
1.1.4 Posilování brandu kraje z pohledu konkurenceschopnosti
1.1.5 Rozvoj kulturních a kreativních odvětví

Opatření 1.1.1
Rozvoj podnikání s důrazem na malé a střední podniky
Cíl opatření
Cílem opatření je posilování ekonomické základny kraje se zaměřením na podniky ve všech fázích
jejich životního cyklu včetně zvyšování podnikavosti a míry podnikatelské aktivity v kraji.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na podnikání obecně. V počáteční fázi se jedná o rozvoj nástrojů na podporu
podnikavosti ať už v rámci vzdělávací soustavy nebo podporu vstupu absolventů a zaměstnanců do
podnikání. Opatření je dále zaměřeno na rozvoj především malých a středních podniků ve fázi
založení, růstu a mezinárodní expanze. K tomu je potřeba podporovat řízení lidských zdrojů
v podnicích, materiální vybavení a zkvalitňování podnikatelské infrastruktury (mimo revitalizace
brownfields a využívání greenfields) a různé formy sdružování a kooperace podnikatelských subjektů
např. klastry, platformy, sdružení a asociace. Specificky je tematizována i oblast sociálního podnikání
nebo excelentních řemesel.

Typové aktivity
• Podpora podnikavosti žáků/studentů
• Rozvoj spolupráce na bázi škola – firma
• Služby pro startupy (např. poradenství,
vzdělávání, rozvoj dovedností)
• Služby pro zavedené podniky (např.
poradenství, vzdělávání, rozvoj dovedností)

Intervence kraje
• Strategický přístup k rozvoji ekonomické
základny ve specifických regionech kraje
• Podpora podnikavosti studentů středních škol
• Rozvoj spolupráce vzdělávacích institucí
zřizovaných krajem a firem
• Rozvoj sociálního podnikání v kraji
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• Aktivity sdružení, asociací, komor, klastrů,
platforem
• Podpora exportních aktivit
• Rozvoj podnikatelské infrastruktury včetně
materiálního vybavení (mimo revitalizace
brownfields a využívání greenfields)

• Služby pro zavedené podniky
• Uchování a rozvoj excelentních řemesel

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•
•
•
•

Krajská příloha k Národní RIS 3 strategii za Královéhradecký kraj 2018–2022
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Národní výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3)
• Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Výzkumné organizace včetně vysokých škol
Podniky
Zprostředkující, podpůrné a střechové instituce v oblasti podnikání (např. inovační centra, centra
transferu technologií, poradenské agentury, svazy…)
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Asociace, sdružení, klastry, platformy
Vzdělávací instituce
Nestátní neziskové organizace

Opatření 1.1.2
Vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj podnikání
Cíl opatření
Cílem opatření je chytré umisťování a realizace soukromých investic s vyšší přidanou hodnotou
v Královéhradeckém kraji včetně vytváření příznivých podmínek pro tyto aktivity.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na nastavení a implementaci koncepčního přístupu pro systematickou podporu
investic. K tomu je potřeba znalost prostředí podpořená průběžným informačním a datovým
servisem pro aktéry podpory investic. V neposlední řadě je potřeba propagovat investiční prostředí
Královéhradeckého kraje a lokalizační faktory relevantní pro investory. Aktivity jsou podrobněji
rozpracovány ve Strategii investičních příležitostí Královéhradeckého kraje.

Typové aktivity
•
•
•
•
•
•

Precare, aftercare služby pro investory
Strategický přístup samospráv k investorům
Revitalizace brownfields
Rozvoj greenfields
Budování kancelářských prostor
Strategické plánování a řízení

Intervence kraje
• Zajištění koncepčního přístupu pro
systematickou podporu investic
• Strategická spolupráce síťě partnerů pro
realizaci Strategie investičních příležitostí
Královéhradeckého kraje
• Regionální brownfieldová jednotka
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• Marketing investičního prostředí v kraji

• Zajištění Informačního a datového servisu pro
aktéry podpory investic
• Koordinace existujících regionálních platforem
s průmětem do investičních příležitostí
• Spolupráce s orgány územního plánování

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Krajská příloha k Národní RIS 3 strategii za Královéhradecký kraj 2018–2022
• Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
• Strategie investičních příležitostí Královéhradeckého kraje
• Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje a další územně plánovací dokumentace

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Výzkumné organizace včetně vysokých škol
Podniky
Zprostředkující, podpůrné a střechové instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj
podnikání
Asociace, sdružení, klastry, platformy
Vzdělávací instituce
Nestátní neziskové organizace
CzechInvest
Orgány územního plánování

Opatření 1.1.3
Rozvoj výzkumného a inovačního systému
Cíl opatření
Cílem opatření je podpora konkurenceschopnosti kraje pomocí rozvoje inovačního podnikání,
podpory excelentního výzkumu, spolupráce výzkumné a aplikační sféry a rozvoje lidských zdrojů ve
výzkumu, vývoji a inovacích.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na zvýšení inovační výkonnosti firem, excelentní veřejný výzkum (s důrazem na
aplikovatelnost), zvýšení přínosů výzkumu pro společnost skrze využití výsledků výzkumných
organizací, zvýšení míry komercializace výsledků výzkumných organizací, domácí i zahraniční
spolupráci výzkumné a aplikační sféry a rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace.

Typové aktivity

Intervence kraje
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firemní výzkum, vývoj a inovace
Excelentní veřejný výzkum
Kolaborativní projekty ve výzkumu a inovacích
Rozvoj inovačních center
(inkubační/akcelerační služby) a center
transferu technologií
Poradenství ve výzkumu, vývoji a inovacích
Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a inovacích
(např. mobility)
Rozvoj sdružení, klastrů, technologických
platforem
Podpora exportních aktivit
Internacionalizace krajských klíčových hráčů
Strategické plánování a řízení

• Koncepční řízení rozvoje regionálního
výzkumného a inovačního systému
• Implementace strategie inteligentní
specializace (RIS3) včetně entrepreneurial
discovery procesu
• Networking výzkumného sektoru, aplikační
sféry, podpůrných organizací a veřejné
správy
• Poradenství pro klíčové hráče výzkumu,
vývoje a inovací
• Popularizace vědy, výzkumu a inovací
• Internacionalizace krajských klíčových hráčů
• Krajské dotační mechanismy

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•
•
•
•
•

Krajská příloha k Národní RIS 3 strategii za Královéhradecký kraj 2018–2022
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Národní výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3)
Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Implementující subjekty
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Výzkumné organizace včetně vysokých škol
Podniky
Zprostředkující, podpůrné a střechové instituce výzkumu, vývoje a inovací (např. inovační centra,
centra transferu technologií, poradenské agentury, svazy…)
• Asociace, sdružení, klastry, platformy
• Vzdělávací instituce
• Nestátní neziskové organizace

Opatření 1.1.4
Posilování brandu kraje z pohledu konkurenceschopnosti
Cíl opatření
Cílem opatření je zintenzivnit propagaci krajského výzkumného/inovačního systému a jeho
lokalizačních faktorů

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na branding vybraných komunikačních témat klíčových hráčů výzkumu,
inovací, podpůrných organizací a veřejné správy v Královéhradeckém kraji a propagaci kraje jako
atraktivního regionu skrze lokalizační faktory důležité pro definované cílové skupiny

Typové aktivity

Intervence kraje
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• Implementace Regionální inovační značky
Královéhradeckého kraje
• Propagace lokalizačních faktorů kraje pro
vybrané cílové skupiny (např. student,
zaměstnanec, firma, výzkumný pracovník)
• Propagační aktivity organizací
(domácí/mezinárodní)

• Implementace Regionální inovační značky
Královéhradeckého kraje (koncepce,
nástroje)
• Propagace lokalizačních faktorů kraje pro
vybrané cílové skupiny (např. student,
zaměstnanec, firma, výzkumný pracovník …)
• Marketingová propagace relevantních oborů
středního školství
• Koordinace marketingových aktivit
relevantních klíčových hráčů
• Nástroje na podporu marketingových aktivit
cílových skupin

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•
•
•
•
•
•

Krajská příloha k Národní RIS 3 strategii za Královéhradecký kraj 2018–2022
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Národní výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3)
Marketingová strategie a komunikační plán Regionální inovační značky Královéhradeckého kraje
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Výzkumné organizace včetně vysokých škol
Podniky
Zprostředkující, podpůrné a střechové instituce výzkumu, vývoje a inovací (např. inovační centra,
centra transferu technologií, poradenské agentury, svazy…)
Zprostředkující, podpůrné a střechové instituce marketingu a propagace
Asociace, sdružení, klastry, platformy
Vzdělávací instituce
Nestátní neziskové organizace

Opatření 1.1.5
Rozvoj kulturních a kreativních odvětví
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšení přidané hodnoty a posílení role kulturních a kreativních odvětví v rámci
ekonomiky a kvality života v kraji.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na identifikaci a využití potenciálu kulturních a kreativních odvětví (KKO) pro
ekonomický růst, zaměstnanost, vysokou úroveň vzdělání a konkurenceschopnost
Královéhradeckého kraje. Rovněž je zaměřeno na prezentaci, propagaci a strategickou podporu
ekonomického přínosu tržních a podnikatelských aktivit KKO a tím i celkové zlepšení ekonomiky
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kultury v kraji.

Typové aktivity

Intervence kraje

• Prezentace a popularizace KKO
• Identifikace nosných témat KKO v regionu
• Budování kapacit a propojování kulturních
institucí a tradiční kultury s podnikatelskou
sférou
• Rozvoj a spolupráce kreativních subjektů,
vytváření sítí a klastrů
• Propojování uměleckého vzdělávání
s technologickým, zavádění nových oborů
• Rozvoj vzdělávání pro arts management
• Uplatnění KKO v sociální inkluzi
• Vznik Art Districts, co-workingových center,
inkubátorů
• Zavádění nových technologií do KKO
• Zpřístupňování kulturního obsahu moderními
technologiemi
• Rozvoj aktivit v oblasti arts management
• Workshopy a vzdělávací akce

• Vytvoření strategického rámce podpory KKO v
Královéhradeckém kraji
• Sdružení stakeholderů. propojování
relevantních subjektů
• Podpora meziregionální a mezinárodní
spolupráce
• Spolupráce na šíření povědomí o tématu
• Podpora kreativních aktivit krajem
zřizovaných organizací
• Zajištění dat, analýz a metodické pomoci pro
rozvoj KKO
• Zavedení regionálního systému prestiže na
poli KKO
• Pořádání setkání a workshopů
• Přeshraniční spolupráce v oblasti KKO
• Tvorba nástrojů na podporu KKO
• Podpora rezidence
• Včleňování KKO do projektů realizovaných
krajem
• Spolupráce s ministerstvy a celostátně
působícími institucemi
• Dotační nástroje na podporu rozvoje KKO v
kraji

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•
•
•

Krajská příloha k Národní RIS 3 strategii za Královéhradecký kraj 2018–2022
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Národní výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Podnikatelské subjekty
Paměťové instituce
Státní organizace správy kulturních institucí
Vzdělávací instituce
Výzkumné organizace včetně vysokých škol
Asociace, sdružení, klastry, platformy
Vzdělávací instituce
Nestátní neziskové organizace
Zprostředkující, podpůrné a střechové instituce v kulturních a kreativních odvětvích

•
Implementující subjekty

•
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Strategický cíl 1.2 Kvalifikované lidské zdroje a kvalitní vzdělávání
Seznam opatření strategického cíle 1.2
•
•
•

1.2.1 Zvýšení výsledků vzdělávacího systému v návaznosti na potřebné kompetence
1.2.2 Zvyšování adaptability a stability pracovní síly
1.2.3 Začleňování znevýhodněných skupin na trh práce

Opatření 1.2.1
Zvýšení výsledků vzdělávacího systému v návaznosti na potřebné kompetence
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšit a zkvalitnit výsledky vzdělávacího systému v návaznosti na potřebné
kompetence absolventů.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na vytvoření stabilní a efektivní struktury vzdělávací soustavy, která bude
odpovídat potřebám trhu práce v regionu, včetně usměrnění kapacit jednotlivých oborů, reflexe
demografického vývoje a budoucího vývoje z pohledu potřeb zaměstnavatelů. Důraz je také kladen
na posilování spolupráce mezi jednotlivými stupni počátečního vzdělávání a intenzivní spolupráce
mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli. Pozornost bude věnována i tvorbě a rozvoji
podmínek pro správnou volbu povolání včetně zkvalitnění propagace nabídky jednotlivých škol (SŠ,
VOŠ, VŠ a další). Ve vazbě na zkvalitňování vzdělávání bude pozornost zaměřena také na tvorbu
systému identifikace a práce s talentovanými a nadanými žáky/studenty v počátečním vzdělávání a
na usnadnění vstupu na trh práce žákům a studentům s různými problémy a handicapy.
V návaznosti na zkvalitňování vzdělávacích programů je důležité nadále modernizovat vzdělávací
infrastrukturu včetně vybavení.

Typové aktivity

Intervence kraje

• strategický a koncepční rozvoj vzdělávací
soustavy s důrazem na její kapacitní a
oborovou optimalizaci (vazba na MAP a KAP)
• zavedení výukových metod a aktivit
s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí
• propojení odborné přípravy a odborného
vzdělávání s praxí
• vzdělávání pedagogických pracovníků,
získávání a udržení vysoké kvalifikace
• vytváření a rozvíjení podmínek podpory žáků
pro správnou volbu povolání např. zavádění
systému kariérového poradenství
• individuální přístup k žákům a studentům se
speciálními vzdělávacími potřebami
• rozvíjení podpory mimořádně talentovaných
a nadaných žáků/studentů – systém péče o

• rozpracování
aktivit
ve Strategii
zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a
její reálné uplatnění
• rozpracování aktivit v Krajském akčním
plánu rozvoje vzdělávání v KHK
• pokračování v efektivní optimalizaci
středních škol – přizpůsobení kapacity a
oborů dle demografického vývoje a
požadavků zaměstnavatelů při zachování
různorodosti nabídky
• iniciace změn a úprav rámcových
vzdělávacích programů, tak aby byly
rozvíjeny klíčové dovednosti dle potřeb
• podpora propojování, síťování a spolupráce
škol všech úrovní a zaměstnavatelů
• zaštítit
vznik
systému
kariérového
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tyto děti

poradenství od základních škol, ZŠ – SŠ –
celoživotní
• spolupráce s Krajskou sítí podpory nadání
KHK
• podpora aktivit pro nadané a talentované
žáky a studenty
• tvorba
Školské
inkluzivní
koncepce
Královéhradeckého kraje 2020+
Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020
• Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji
• Krajská příloha k Národní RIS 3 strategii za Královéhradecký kraj 2018–2022
• Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce
Zaměstnavatelé
Asociace, sdružení, podnikatelská seskupení
Vzdělávací instituce
Nestátní neziskové organizace
Pakt zaměstnanosti KHK

Opatření 1.2.2
Zvyšování adaptability a stability pracovní síly
Cíl opatření
Cílem opatření je vytvářet dostatečné příležitosti pro zvyšování znalostí a dovedností každého
člověka, udržet zaměstnanost a zvyšovat adaptabilitu a mobilitu pracovní síly.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na dva základní směry.
Prvním směrem je oblast rozvoje vzdělávání dospělých, kde se předpokládá vytvoření a zavedení
systému dalšího vzdělávání a příprava na různé scénáře (pozitivní i negativní) na trhu práce, rozvoj
nabídky dalšího vzdělávání napříč celým krajem, podpora vzdělávání v tématech/oblastech, která
jsou potřebná/ žádaná v určitých územích kraje a realizace aktivit vedoucích ke zvýšení motivace lidí
vzdělávat se v jakékoliv fázi svého života. Nezbytnou součástí bude také zajištění kvalitních a
přehledných informacích o možnostech a dostupnosti vzdělávání v kraji a realizace aktivit, které
přispějí ke zkvalitnění systému certifikace/akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích
programů.
Druhým východiskem pro toto opatření je posilování a rozvoj partnerství klíčových subjektů trhu
práce, zefektivnění využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti včetně využívání flexibilních
způsobů práce a podpory mobility pracovní síly.
V kontextu věkové diverzity a mezigeneračního přístupu bude nutné hledat možnosti, jak reagovat
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na tyto změny. Předpokládaný demografický vývoj bude znamenat pro zaměstnavatele nutnost
zajistit udržení zaměstnanců na trhu práce a provádět změny rozložení sil na trhu práce.
Z pohledu zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky kraje a budoucího vývoje bude také důležité
nastavit možnosti, které eliminují odliv mozků a mladých vzdělaných skupin obyvatelstva z regionu a
podpoří příchod vysoce kvalifikované zahraniční pracovní síly.

Typové aktivity

Intervence kraje

• rozvoj spolupráce klíčových aktérů z oblasti
vzdělávání a trhu práce – Pakt zaměstnanosti
KHK
• vytvoření podmínek pro realizaci dalšího
profesního vzdělávání včetně kariérového
poradenství pro dospělé
• realizace aktivit vedoucích ke zvyšování zájmu
veřejnosti o další vzdělávání
• podpora aktivní politiky zaměstnanosti a
integrace na trh práce
• podpora mobility pracovní síly
• zavádění Age Managementu do řízení
organizací a firem
• profesní seniorita

• rozpracování
aktivit
ve
Strategii
zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a
její reálné uplatnění
• zaštítit vznik jednotného prostoru pro
nabídku a mapování dalšího vzdělávání
• podpora subjektů realizujících informační
aktivity
• podíl na propagačních aktivitách Týden
dalšího vzdělávání, aj.
• podpora územní dostupnosti dalšího
vzdělávání
• rozvíjet
střední školy jako
centra
celoživotního učení
• zajištění
chodu
sekretariátu
Paktu
zaměstnanosti KHK prostřednictvím své
organizace Centrum investic, rozvoje a
inovací
• zajištění základního informačního servisu,
pořádání pravidelných akcí
• realizace průzkumů v oblasti zaměstnanosti
• využívání flexibilních způsobů práce na
krajském úřadě a v organizacích kraje
• osvěta, prezentace příkladů dobré praxe
• podpora mobility pracovní síly
• zavádění principů age managementu na kraji
a v příspěvkových organizacích kraje
• podpora aktivit zaměstnavatelů v oblasti
mobility pracovní síly
• programy na podporu příchodu zahraničních
kvalifikovaných pracovníků např. ve VaV či
talentovaných zahraničních studentů
• propojování osob/organizací věnujících se
adaptačním
službám
pro
zahraniční
pracovníky (ne personální agentury)

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020
• Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji
• Krajská příloha k Národní RIS 3 strategii za Královéhradecký kraj 2018–2022
10

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
NÁVRHOVÁ ČÁST po projednání pracovních skupin

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
Úřad práce ČR
Asociace, sdružení, podnikatelská uskupení
Střední, vyšší odborné a vysoké školy
Vzdělávací a osvětové instituce

Opatření 1.2.3 Začleňování znevýhodněných skupin na trh práce a jejich adaptace v
regionu
Cíl opatření
Cílem opatření je vytvářet kvalitní sociální prostředí pro všechny obyvatele kraje, kteří jsou
z pohledu trhu práce do určité míry znevýhodněni a zvyšovat jejich míru zaměstnanosti.

Popis opatření
Opatření se zaměřuje na hledání komplexních a koncepční řešení pro začleňování znevýhodněných
osob do společnosti. Aktivity opatření budou zaměřeny například na vytváření nových pracovních
míst, na poradenské aktivity vedoucí ke zvýšení uplatnění na trhu práce, na zvýšení, obnovení
kvalifikace nebo změnu stávající již nepoptávané kvalifikace, na podporu vzniku a rozvoje
sociálních podniků včetně osvěty v oblasti sociálního podnikání.
Opatření také reaguje na předpokládaný demografický vývoj a podporuje rozvoj nabídky aktivit
pro plnohodnotný a kvalitní život seniorů včetně mezigeneračního soužití.
Kvalifikovaná zahraniční pracovní síla sehrává z pohledu konkurenceschopnosti regionu stále větší
význam. Opatření se tedy zaměřuje i na integraci těchto pracovníků a jejich rodin, na vytváření
podmínek pro jejich plnohodnotný život v regionu.

Typové aktivity

Intervence kraje

• poradenské, motivační a informační aktivity
• programy v oblasti zaměstnávání
• podpora aktivit k získání pracovních návyků a
zkušeností
• podpora flexibilních forem zaměstnávání
• realizace aktivit souvisejících s vyhledáváním
zaměstnání
• podpora vzniku nových a rozvoje stávajících
sociálních podniků
• vzdělávání v oblasti sociálního podnikání
• propagace sociálního podnikání
• podpora
vzdělávacích,
kulturních
a
společenských aktivit zaměřených na aktivní
život osob v seniorském věku

• rozpracování
aktivit
ve
Strategii
zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a
její reálné uplatnění
• podpora sociálního podnikání
• zavedení dotačního titulu zaměřeného na
rozvoj sociálních podniků
• podpora fungování Regionálního centra
podpory sociálního podnikání
• podpora zájmového vzdělávání pro seniory
– dotační program
• podpora aktivit zaměřených na
mezigenerační soužití – dotační program
• realizace vlastních aktivit na podporu
mezigeneračního soužití
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• realizace aktivit vedoucích ke zlepšení soužití
mezi jednotlivými generacemi
• vzdělávání zahraničních pracovníků a jejich
rodinných příslušníků
• budování zázemí pro život cizinců v regionu

• podpora fungování organizací poskytující
služby cizincům (poradenství, informační
servis) nebo organizací poskytující
vzdělávání cizincům
• podpora terénní práce ve vytipovaných
lokalitách
• metodická podpora zřizovatelům škol při
práci s cizinci
• finanční podpora školám pro práci s cizinci

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
• Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Úřad práce ČR
Agentura pro sociální začleňování
Asociace a sdružení
Základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy
Nestátní neziskové organizace

Strategický cíl 1.3 Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního ruchu
Seznam opatření strategického cíle 1.3
•
•
•

Opatření 1.3.1: Zkvalitňování marketingu, organizace a institucionální podpory
cestovního ruchu
Opatření 1.3.2: Rozvoj a modernizace infrastruktury cestovního ruchu
Opatření 1.3.3: Zajištění lidských zdrojů a rozvoj služeb v cestovním ruchu

Opatření 1.3.1
Zkvalitňování marketingu, organizace a institucionální podpory cestovního ruchu
Cíl opatření
Cílem opatření je zlepšení atraktivity a image kraje a efektivizace organizace cestovního ruchu
prostřednictvím funkční rajonizace, propagace, spolupráce, podpory a řízení procesů.
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Popis opatření
Opatření je zaměřeno na nastartování a podporu chodu takových procesů, které zajistí dlouhodobou
atraktivitu Královéhradeckého kraje jako dobře dostupné, všeobecně známé a bez problémů fungující
turistické destinace. Předpokladem pro to je funkční a smysluplná rajonizace, dobrá organizace a
propagace držící krok s globálními trendy tohoto segmentu. Na realizaci opatření se proto musí
podílet nejširší možná škála spolupracujících subjektů a musí být též zajištěna politická a finanční
podpora pro aktivity, jejichž role je nezbytná, avšak na komerční bázi problematicky realizovatelná.

Typové aktivity
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Podpora destinačního managementu a
koordinovaného marketingu v regionu
(snaha o odstranění disparit – podpora
vybraných území)
Podpora certifikovaných destinačních
společností
Efektivní dotační podpora rozvoje cestovního
ruchu
Šetrná a efektivní veřejná doprava
v turistických oblastech
Vytváření nových nabídek a produktů
cestovního ruchu
Monitorování návštěvnosti turistických cílů a
dopadů cestovního ruchu na území (zvýšení
nákladů na management odpadů, kongesce
apod.)
Zavádění chytrých řešení v marketingu
cestovního ruchu
Zlepšení dostupnosti informací a rozvoj
turistických informačních center
Zohlednění trendů v rámci marketingu
cestovního ruchu v globálním měřítku

Intervence kraje
• Zřízení a provoz krajské destinační společnosti
• Dotační podpora vybraných segmentů
marketingu cestovního ruchu
• Budování partnerství mezi subjekty
cestovního ruchu
• Odborná pomoc
• Podpora funkčnosti datového skladu pro
subjekty cestovního ruchu v kraji
• Zajištění funkčnosti zastřešujícího webu
• Přeshraniční spolupráce
• Analýzy a monitoring návštěvnosti
• Mapování projektů
• Podpora legislativních změn a lobbing u
subjektů na národní úrovni
• Mediální kampaně šířící pozitivní obraz kraje
• Podpora filmové turistiky

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020
• Studie rozvoje kongresové a incentivní turistiky v Královéhradeckém kraji
• Krajská strategie kultury (budoucí)
Implementující subjekty
• Královéhradecký kraj a jeho organizace
• Obce a města a jejich organizace

•
•
•
•
•

Podnikatelské subjekty
Destinační společnosti
Neziskové organizace
Subjekty na národní úrovni
Turistická informační centra
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• Ostatní instituce veřejné správy

Opatření 1.3.2
Rozvoj a modernizace infrastruktury cestovního ruchu
Cíl opatření
Cílem opatření je rozšíření a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu v regionu s ohledem na jeho
specifika, proporce a disparity v rámci vybavenosti a potenciálu území.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na podporu rozvoje takové infrastruktury, kterou region potřebuje pro zvýšení své
atraktivity cestovního ruchu. Nejedná se tedy o z kontextu vytržené překotné budování dalších kapacit
v tradičně vyhledávaných a místy přetížených regionech, nýbrž o doplňování, propojování a zkvalitňování
takové infrastruktury, která zajistí větší vyžití návštěvníků a tím i jejich motivaci trávit zde více času a do
regionu se také vracet.

Typové aktivity
•
•
•
•
•
•
•

Budování, modernizace a údržba základní
infrastruktury cestovního ruchu
Budování, modernizace a údržba
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Infrastruktura cestovního ruchu v méně
exponovaných místech
Budování a údržba turistických tras všech
typů včetně zázemí a mobiliáře
Podpora udržitelnosti zimní turistiky (např.
zasněžování)
Zavádění moderních technologií a chytrých
řešení v infrastruktuře cestovního ruchu
Zvyšování kapacit pro potřeby kongresové
turistiky (prostory a ubytování)

Intervence kraje
• Dotační podpora na rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu
• Budování partnerství mezi subjekty cestovního
ruchu
• Odborná pomoc
• Hledání možností využití stávajících kapacit
infrastruktury
• Jednání se subjekty, které mají vliv na realizaci
velkých projektů
• Nalézt shodu mezi soukromými subjekty a ochranou
přírody při plánování zonace a rozvoje infrastruktury
cestovního ruchu v horských oblastech

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020
• Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Implementující subjekty
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Podnikatelské subjekty
Destinační společnosti
Ostatní instituce veřejné správy
Subjekty na národní úrovni
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Opatření 1.3.3
Zajištění lidských zdrojů a rozvoj služeb v cestovním ruchu
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšení konkurenceschopnosti kraje v rámci cestovního ruchu z pohledu kvality
služeb a pro ně nezbytných lidských zdrojů.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na klíčovou složku cestovního ruchu – kvalitní služby. Ty jsou nezbytným
předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti, kdy vývoj v potenciálně konkurenčních regionech
jde stále dopředu a současně se zde projevuje celá řada handicapů především v podobě
nedostatečnosti (početní i kvalitativní) lidských zdrojů. Pro to je potřeba podporovat jak nové formy
turistiky, tak především zvyšování kvalifikace, ale i motivace pracovníků v cestovním ruchu.

Typové aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvoj kongresové turistiky (MICE)
Vzdělávání a zkvalitňování lidských zdrojů
v cestovním ruchu
Zkvalitňování úrovně služeb v cestovním ruchu
Podpora rozvoje lázeňství
Rozvoj alternativních forem turistiky a lokální
nabídky v regionu
Partnerství, dobrá praxe, stáže, výměna
zkušeností a meziregionální spolupráce
Intenzivnější využívání zahraničních
pracovníků
Podpora ekologicky šetrných forem cestovního
ruchu

Intervence kraje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotační podpora v oblasti rozvoje lidských
zdrojů a služeb v cestovním ruchu
Budování partnerství mezi subjekty
cestovního ruchu
Organizace kurzů a vzdělávacích akcí
v oblasti cestovního ruchu
Podpora odborného vzdělávání pro
potřeby cestovního ruchu (studentů i
učitelů)
Organizace a podpora kongresové turistiky
Nastavení krajských vzdělávacích institucí
v oblasti cestovního ruchu
Podpora zavádění a uplatňování certifikace
služeb
Přenos příkladů dobré praxe
Podpora recipročních stáží
Odborná pomoc

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016 –
2020

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Podnikatelské subjekty
Destinační společnosti
Neziskové organizace
Školy a jiné vzdělávací instituce
Ostatní instituce veřejné správy
Subjekty na národní úrovni
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STRATEGICKÁ PRIORITA 2. ZDRAVÁ, STABILNÍ A SOUDRŽNÁ SPOLEČNOST

Strategická priorita

2. Zdravá, stabilní a soudržná
společnost

Strategický cíl
2.1 Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace
2.2 Sociální stabilita a soudržnost společnosti
2.3 Vysoká úroveň kultury a trávení volného času

Strategický cíl 2.1 Odpovídající podmínky pro zdravý život populace
Seznam opatření strategického cíle 2.1
•
•
•

2.1.1 Zajištění kvalitní péče o zdraví a zdravého životního stylu obyvatel
2.1.2 Zajištění dostupných a kvalitních zdravotních služeb
2.1.3 Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji

Opatření 2.1.1
Zajištění kvalitní péče o zdraví a zdravého životního stylu obyvatel
Cíl opatření
Cílem opatření je zlepšit celkový zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje, a tím snížit nároky
na zdravotní péči.

Popis opatření
Zvyšováním informovanosti o výhodách zdravého životního stylu, o konkrétních možnostech jeho
naplňování (např. existující preventivní programy, cvičení a další tělovýchovné aktivity, odvykání
kouření atd.) a realizací osvětových akcí motivovat obyvatele kraje změnit svůj styl života.
Opatření je v souladu s Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí „Zdraví 2020“,
jejíž hlavním cílem je prostřednictvím 13. akčních plánů (např. AP Podpora pohybové aktivity, AP
Správná výživa a stravovací návyky, AP Duševní zdraví, AP Omezení zdravotně rizikového chování, …)
stabilizace prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě
udržitelných mechanizmů vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu populace.

Typové aktivity

Intervence kraje
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• Naplňování aktuálních národních programů
(Zdraví 2020, Zdraví 21+)
• Propagace a osvěta zdravého životního
stylu a pohybové gramotnosti (školy,
zaměstnání, …) pro všechny věkové
kategorie
• Zajištění a posílení infrastruktury pro
pohybové aktivity
• Podpora zdravého stravování dětí, žáků a
studentů ve školách a pro ostatní věkové
kategorie
• Zajištění dostupnosti školního stravování

• Záštita, participace či realizace akcí navazující na
jednotlivé akční plány strategie „Zdraví 2020“,
podpora akcí/tiskových materiálů/programů
zaměřených např. na:
− zdravotní osvětu a prevenci, zvýšení
zdravotní gramotnosti
− pohybovou aktivitu a pohybovou
gramotnost ve školách, u zaměstnavatelů,
…
− stravovací návyky a správnou výživu
− duševní zdraví
− prevence nemocí (např. zdravotní
screening)
− omezení a předcházení zdravotně
rizikovému chování
• Aktivní podpora organizací a společností
zaměřených na zdravý životní styl
• Podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu
(strava, pohyb, prevence) ve všech organizacích
zřizovaných krajem (např. školy, DD, …)
• Zlepšení místní infrastruktury pro pohybové
aktivity v kraji
• Podpora zdravého stravování dětí, žáků a
studentů ve školách
• Zajištění dostupnosti zdravého stravování pro
všechny (děti, zaměstnanci, senioři, …)
• Zohlednění strategie „Zdraví 2020“ ve
zdravotnické politice kraje a v dalších
souvisejících veřejných politikách kraje
(Koncepce zdraví, Koncepce zdravotnictví,
Koncepce školské primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže, Analýza zdravotního
stavu obyvatelstva KHK)

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017–2021
• Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017–2020
• Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje
na období 2014–2020
• Strategie zdraví Královéhradeckého kraje
• Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2020+ (připravuje se aktualizace a možné
rozšíření koncepce o problematiku seniorů)

Implementující subjekty
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Poskytovatelé zdravotních služeb
Nestátní neziskové organizace
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•
•

•

Vzdělávací instituce
Zdravotní pojišťovny
Ostatní zájmové organizace

Opatření 2.1.2
Zajištění dostupných a kvalitních zdravotních služeb
Cíl opatření
Cílem je zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče prostřednictvím modernizace zdravotnických
zařízení a posílení lidských zdrojů ve zdravotnictví.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na modernizaci infrastruktury (stavby a přístrojové vybavení) a stabilizaci a
rozvoj zaměstnanců všech poskytovatelů zdravotních služeb na území kraje v takové míře, aby byly
zajištěny dostupné a kvalitní zdravotní služby v celém Královéhradeckém kraji. V návaznosti na
demografický vývoj obyvatel kraje a jeho prognózu (výrazné stárnutí obyvatel) musí v kraji dojít
především k optimalizaci lůžkového fondu (navýšení lůžek následné péče a zdravotně-sociálních
lůžek), posílení lidských zdrojů ve zdravotnictví (stárnutí zaměstnanců, nebo jejich nedostatek) a k
rozvoji zdravotnických služeb úzce spojených se stárnutím (např. terénní služby, hospicová a
paliativní péče, …). V rámci tohoto opatření je řešeno i zefektivnění provázanosti zdravotní a sociální
péče, tj. propustnost pacientů v systému zdravotně-sociálních lůžek (propustnost pacienta systémem
od primární péče, přes ambulantní specialisty, akutní lůžkovou péči až k následné a sociální péči),
a podpora reformy psychiatrické péče v kraji.

Typové aktivity

Intervence kraje

• Stabilizace, zvyšování kvality a rozvoj lidských
zdrojů ve zdravotnictví
• Rozvoj lékařských oborů, využití nových
trendů zdravotní péče, podpora vysoce
specializované péče
• Modernizace infrastruktury ve zdravotnictví
pro všechny poskytovatele zdravotních služeb
• Podpora provázanosti zdravotní a sociální
péče
• Podpora psychiatrické péče na území kraje –
deinstitucionalizace v souladu s Reformou
psychiatrické péče v ČR
• Posílení kompetence primární péče – úlohy
praktických lékařů
• Podpora zajištění zdravotní péče v obcích
• Podpora domácí zdravotní péče
• Podpora a rozvoj přednemocniční
neodkladné péče (PNP)

• Stabilizace a rozvoj zaměstnanců ve
zdravotnictví
− podpora mladých začínajících lékařů
− podpora zájmu o zaměstnání v lékařských
i nelékařských zdrav. oborech, jejich
vzdělávání a udržení v regionu (i v
primární a ambulantní péči, terénní
služby)
• Podpora využití nových trendů a poznatků
z vědy a výzkumu v zdravotnictví v praxi
• Podpora center vysoce specializované péče a
posílení jejich spolupráce s ostatními centry
• Modernizace infrastruktury všech
poskytovatelů zdravotních služeb
− výstavba, rekonstrukce a modernizace
budov, infrastruktury a technického
zázemí, včetně informačních technologií
− modernizace přístrojového vybavení
• Podpora aktivit zaměřených na pravidelnou
optimalizaci lůžkového fondu
− vyvážení poměru akutních lůžek, lůžek
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následné péče a zdravotně-sociálních
lůžek
− podpora vzniku oddělení centrálních
příjmů v rámci nemocnic kraje
− podpora vzniku hospicové a gerontopsychiatrické péče
• Podpora vzájemné spolupráce nemocnic KHK
a FN HK
• Podpora efektivní provázanosti zdravotní a
sociální péče
− zajištění lepší propustnosti pacientů
v systému zdravotně-sociálních lůžek
(LDN, domácí péče, domovy pro seniory,
…)
− podpora při zkvalitňování LDN a
podmínek domácí péče
− zajištění a podpora hospicové a paliativní
péče (lůžková a domácí)
• Podpora aktivit zaměřených na psychiatrickou
péči na území kraje – deinstitucionalizace
− vznik center duševního zdraví (CDZ)
− podpora akutní psychiatrické
hospitalizace a hospitalizace dětí s
psychiatrickými poruchami
− podpora gerontopsychiatrie, …
• Zachování a podpora odborných léčebných
ústavů (léčebna zrakových vad, rehabilitační
ústav, dětské ozdravovny)
• Podpora zvyšování efektivity přednemocniční
neodkladné péče (PNP)
Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016–2020
• Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016–2020
• Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2021–2025 (připravuje se)

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Poskytovatelé zdravotních služeb (vč. ZH KHK, FN HK)
Poskytovatelé zdravotně-sociálních služeb
Zdravotní pojišťovny
Odborné organizace a společnosti (např.: lékařská komora, odborné lékařské i nelékařské
společnosti,…)
Nestátní neziskové organizace
Vzdělávací a výzkumné organizace

Stát a jeho organizace

19

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
NÁVRHOVÁ ČÁST po projednání pracovních skupin

Opatření 2.1.3
Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji
Cíl opatření
Cílem opatření je podpora organizací a aktivity zajišťujících sportovní a volnočasové aktivity obyvatel
kraje vč. zvýšení pohybové gramotnosti obyvatel kraje a smysluplné trávení volného času

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na všeobecnou podporu volnočasových a sportovních aktivit obyvatel
Královéhradeckého kraje. Tyto aktivity mají přímý vliv na zdravotní stav obyvatel a mají i velký význam
v prevenci rizikového chování zejména u dětí a mládeže. Součástí opatření je především podpora
zapojení obyvatel kraje do pravidelných pohybových a volnočasových a pohybových aktivit, podpora
podmínek a zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury pro tyto aktivity. V rámci opatření je nutné
zajistit také podporu a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků působících v oblasti sportu a
volnočasových aktivit i ocenění práce dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží.

Typové aktivity

Intervence kraje

• Podpora sportovních a volnočasových aktivit
pro zdravý životní styl, sportovní a
volnočasové akce
• Zajištění dostupnosti kvalitních sportovišť a
volnočasových zařízení vč. vybavení
• Podpora sportovních a volnočasových
organizací
• Zajištění vzdělávání pracovníků a
dobrovolníků působících v oblasti sportu a
volnočasových aktivit
• Podpora výkonnostního a vrcholového sportu

• Podpora pravidelné činnosti sportovních a
volnočasových organizací, reprezentace kraje
a rozvoje talentů
• Podpora na údržby a rozvoj infrastruktury pro
sportovní a volnočasové aktivity v kraji
• Podpora vzdělávání pracovníků a
dobrovolníků působících v oblasti sportu a
volnočasových aktivit v kraji
• Podpora pohybové gramotnosti obyvatel
v kraji
- podpora celoročních projektů
podporujících pohybovou gramotnost, vč.
osvěty
- podpora zapojení neorganizovaných
občanů do pravidelné pohybové aktivity
- podpora pořádání jednorázových akcí a
pořádání masových akcí typu "sport pro
všechny" v kraji
• Podpora pořádání sportovních a
volnočasových akcí a soutěží dětí a mládeže –
mezinárodní, celostátní, krajské akce vč. akcí
zaměřených na mezinárodní spolupráci,
rozvoj talentů a táborovou činnost
• Podpora pohybových aktivit se zapojením
znevýhodněných osob a osob se zdravotním
postižením
• Spolupráce kraje na zajištění naplňování
celostátních koncepcí v oblasti sportu a
volnočasových aktivit
• Podpora vrcholového a výkonnostního sportu
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-

podpora kolektivních sportů v nejvyšší
celorepublikové soutěži ČR
- podpora jednotlivců zařazených do
reprezentace ČR a sportovců působících v
nejvyšší celorepublikové soutěži ČR
• Zpracování/aktualizace koncepčních
dokumentů kraje v oblasti sportovních a
volnočasových aktivit vč. provedení analýz a
pasportizace.

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016–2020
• Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Místní akční skupiny
Nestátní neziskové organizace
Nadační fondy, nadace
Vzdělávací instituce
Profesionální i neprofesionální sportovní organizace

Stát a jeho organizace

Strategický cíl 2.2 Sociální stabilita a soudržnost společnosti
Seznam opatření strategického cíle 2.2
•
•
•

2.2.1 Podpora seniorů, aktivního stárnutí, rodin a mezigeneračního soužití
2.2.2 Zajištění dostupných a kvalitních sociálních služeb a podpora aktivit směřujících
k sociální integraci
2.2.3 Podpora rozvoje dostupného a sociálního bydlení a navazujících služeb v kraji

Opatření 2.2.1
Podpora seniorů, aktivního stárnutí, rodin a mezigeneračního soužití
Cíl opatření
Cílem opatření je zajištění kvalitních podmínek pro život seniorů a rodin a podpořit mezigenerační
soužití.

Popis opatření
Na základě prognózy demografického vývoje obyvatelstva Královéhradeckého kraje (nejstarší v ČR)
bude v kraji přibývat seniorů, tzn., že se budou zvyšovat nároky na rodiny a komunity, zvýší se
poptávky po vybraných sociálních službách a vzrostou náklady na tyto služby. Opatření je zaměřeno
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na koncepční rozvoj, zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
se zaměřením na seniory, rodiny a mezigenerační soužití v komunitě. Opatření klade důraz na aktivní
stárnutí (pohyb a vzdělávání), propojení generací a podporu komunitního života. Dále je kladen důraz
na zvyšování dostupnosti terénních, odlehčovacích a ambulantních služeb pro seniory, které
podporují setrvání osob s potřebou podpory nebo závislých na péči a umožňují tak podporu domácí
péče/pečujících a aktivity zaměřené na zvyšování rodinné soudržnosti, včetně podpory pečujících
osob. V rámci opatření je řešena i problematika rodinné politiky, která úzce souvisí se stářím a
stárnutím obyvatel.

Typové aktivity

Intervence kraje

• Podpora aktivního a zdravého stárnutí a
mezigeneračního soužití
- podpora zaměstnanosti seniorů jako
způsob udržení zdraví
- podpora spolkové činnosti seniorů
(vzdělávací, kulturní a sportovní
aktivity)
- podpora mezigeneračního dialogu a
soužití
- podpora IT kompetencí
- podpora zdravotní a sociální péče ve
vazbě na stárnutí populace
• Rozvoj kapacit služeb pro seniory a
bezbariérovosti (systémové odstraňování
bariér ve veřejném prostoru)
• Posilování zapojení obcí do prevence a
řešení sociálního vyloučení na jejich území
a do přípravy na stárnutí
• Rozvoj komunitních center a
dobrovolnictví
• Podpora, slaďování pracovního a
rodinného života – zajištění kapacity pro
péči, výchovu o děti do 15 let (jesle,
školky, družiny, otevřené kluby)
• Podpora dostupných aktivit pro celé
rodiny (finančně, časově, místně)
• Podpora pečujících (neformálních) osob
(vzdělávání, psychologická podpora,
oddechová místa, …)

• Podpora aktivního stárnutí (zaměstnanost
seniorů, pohybové, spolkové a vzdělávací
aktivity)
• Finanční podpora a propagace dobrovolnictví
• Podpora a vzdělávání obcí v oblasti mapování
potřeb obyvatel, realizace projektů zaměřených
na prevenci sociálního vyloučení a přípravy na
stárnutí
• Podpora aktivit zaměřených na posílení rodinné
soudržnosti a propojování generací a komunit
(mezigenerační soužití, sendvičová generace)
• Podpora domácí péče a pečujících
- podpora aktivit na posílení komunitního
života
- podpora aktivit zaměřených na výchovu k
odpovědnosti
• Podpora aktivit zaměřených na využití
moderních technologií pro seniory
• Podpora, edukace a osvěta mezi generacemi
- příklady dobré praxe – přenos informací a
zkušeností¨
- podpora solidarity
- ŠVP + praktické vyučování (interaktivně,
zážitkově)
• Podpora propojování generací a komunit
- systémově a systematicky (školky, školy,
aktéři – domovy důchodců, NNO, rodinná
centra)
• Zpracování/aktualizace koncepčních dokumentů
kraje v oblasti stárnutí a rodinné politiky

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•
•
•
•
•

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026
Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020
Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017–2020
Strategie zdraví Královéhradeckého kraje
Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2020+ (připravuje se aktualizace a možné
rozšíření koncepce o problematiku seniorů)
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Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Poskytovatelé sociálních služeb
Nestátní neziskové organizace
Nestátní zdravotnické organizace
Podnikatelské subjekty
Vzdělávací instituce

Stát a jeho organizace

Opatření 2.2.2
Zajištění dostupných a kvalitních sociálních služeb a podpora aktivit směřujících k
sociální integraci
Cíl opatření
Cílem je zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb v kraji a podpora aktivit směřujících k sociální
integraci.

Popis opatření
V rámci opatření je řešeno zlepšení dostupnosti sociálních služeb z pohledu chybějících nebo
nedostatečných kapacit ve vybraných druzích sociálních služeb (zejména služby pro seniory, osoby se
zdravotním postižením a osoby s duševním onemocněním), zároveň zajištění dostupnosti služeb
z územního pohledu (oblasti s nedostatečným pokrytím služeb, posílení mobility terénních sociálních
služeb). Pod opatření spadají i aktivity směřující ke zvýšení kvality sociálních služeb, včetně investic
do infrastruktury sociálních služeb (navýšení kapacity personálu, modernizace zařízení, zvýšení
individualizace péče o zdravotně postižené, vzdělávání a metodická podpora pracovníků poskytujících
sociální služby apod.). Dále je v rámci opatření podporováno zapojení obcí do řízení a financování
sociálních služeb a do aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel ohrožených sociálním
vyloučením. Zároveň se opatření snaží posílit postavení sociální práce na obcích.
Opatření je zaměřeno i na poskytování služeb sociální prevence a podporu aktivit směřujících k
sociální integraci obyvatel Královéhradeckého kraje s cílem napomáhat osobám k překonávání jejich
nepříznivé sociální situace.

Typové aktivity

Intervence kraje

• Vzdělávání, supervize a metodické vedení
pracovníků poskytujících sociální služby,
sociální pracovníků obcí a sociálně zdravotních
pracovníků
• Investice do infrastruktury sociálních služeb,
zaměřené zejm. na posílení kapacit služeb pro
seniory, osoby se zdravotním postižením a
osoby s duševním onemocněním a zvýšení
mobility terénních sociálních služeb
• Investice do infrastruktury sociálních služeb
s cílem individualizace péče o osoby se

• Realizace a finanční podpora aktivit
zaměřených na vzdělávání, supervize a
metodické vedení pracovníků poskytujících
sociální služby, sociální pracovníků obcí a
sociálně zdravotních pracovníků
• Podpora rozšíření kapacit sociálních služeb
• Podpora a realizace investic do infrastruktury
vybraných sociálních služeb
• Modernizace, rekonstrukce a údržba zařízení
sociálních služeb
• Transformace stávajících pobytových služeb
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

zdravotním postižením a řešením potřeb osob
se specifickými požadavky na podporu
Posílení kapacit sociálních služeb a posílení
rovnoměrného územního rozložení sociálních
služeb, zejm. v oblasti péče o seniory,
zdravotně postižené a osoby s duševním
onemocněním.
Vytvoření evidence žadatelů o pobytové
sociální služby
Posílení resortní a meziresortní spolupráce
Podpora změny struktury péče o osoby se
zdravotním postižením – posílení
individualizace péče
Podpora služeb pro lidi s duševním
onemocněním
Posilování postavení sociální práce a
komunitní sociální práce na obcích
Podpora rozvoje preventivních služeb
zaměřených na podporu funkční rodiny
Podpora preventivních služeb zaměřených na
sociální začleňování osob bez domova a
žijících v nestandardním nebo nejistém
ubytování
Realizace procesů komunitního plánování
sociálních služeb na území obcí, podpora
aktivit obcí podporující sociální začleňování
osob.
Podpora informovanosti veřejnosti (osvěta a
vzdělávání o službách a cílových skupinách,
snižování nesnášenlivosti)
Legislativně ukotvit povinnosti obcí v oblasti
rodinné/sociální/bytové politiky a povinnost
postarat se o své občany (možnost
vyhodnocení ze strany kraje pro
spolufinancování)
Aktivity zaměřené na změnu legislativních
podmínek financování služeb sociální péče,
zaměřené na vyšší spoluúčast rodiny a
uživatele zejm. v pobytových službách pro
seniory

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

pro osoby se zdravotním postižením
zřizovaných krajem
Realizace metodické podpory a vzdělávání
zaměřené spolupráce služeb ošetřovatelské a
následné péče se sociálními službami na
úrovni péče o osoby se zdravotním
postižením a duševním onemocněním,
podpora koordinační role obcí v této oblasti
Při financování sítě sociálních služeb posílit
význam terénních služeb pro osoby se
zdravotním postižením a seniory
Posilování postavení sociální práce na obcích
Podpora osvěty ve školách o potřebnosti
zdravotních a sociálních služeb
Rozvoj mobility terénních programů, posílení
kapacit kontaktních a poradenských služeb
pro jednotlivé cílové skupiny
Finanční a metodická podpora plánování
sociálních služeb na obcích, realizace a
podpora mezioborové spolupráce (zlepšení
provázanosti systémů zdravotních a
sociálních služeb, a vzájemné
informovanosti)
Posilování zapojení obcí do prevence a řešení
sociálního vyloučení na jejich území
Zapojení obcí do financování sociálních
služeb prostřednictvím sdílených informací
Zajištění provozu evidence žadatelů o
pobytové sociální služby
Naplňování strategických a koncepčních
dokumentů a akčních plánů kraje v oblasti
sociálních služeb
Realizace a podpora informačních kampaní
zaměřené na osvětu a vzdělávání o službách
a cílových skupinách, snižování
nesnášenlivosti
Vznášení podnětů na legislativní změny
v oblasti financování služeb sociální péče a
povinnosti obcí starat se o své občany

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026
• Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020
• Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého
kraje pro období 2018–2020
• Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v
komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015–2023
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016–2020
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Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Poskytovatelé sociálních služeb
Nestátní neziskové organizace
Nestátní zdravotnické organizace
Podnikatelské subjekty
Vzdělávací instituce

Stát a jeho organizace

Opatření 2.2.3
Podpora rozvoje dostupného a sociálního bydlení a navazujících služeb v kraji
Cíl opatření
Cílem je podpora rozvoje dostupného a sociálního bydlení a na ně navazujících sociálních a dalších
služeb v kraji a zároveň na problematiku sociálně vyloučených nebo deprivovaných lokalit (SVL).

Popis opatření
Dostupné a sociální bydlení je jedním z aktuálních témat majících významný regionální dopad. V kraji
je v současnosti nedostatek dostupných kapacit bydlení pro vymezené cílové skupiny obyvatel,
nedostatečné sdílení informací mezi jednotlivými aktéry a podpora obcí při řešení problematiky
dostupného a sociálního bydlení. V roce 2018 proto byla ustavena Platforma dostupného bydlení
Královéhradeckého kraje, jejímž cílem je především přenos informací, sdílení dobré praxe a
koordinace aktivit v oblasti dostupného a sociálního bydlení pro všechny cílové skupiny. Do činnosti
platformy jsou zapojeni zástupci Královéhradeckého kraje, Agentury pro sociální začleňování, MMR,
MPSV, Úřadu práce, zástupci obcí a MAS v KHK, Univerzita Hradec Králové, Oblastní charita v Hradci
Králové, zástupci neziskového sektoru a sociálních podniků a další aktéři pracující s cílovými
skupinami sociálního bydlení (zástupci vazební věznice, výchovných ústavů apod.). V rámci opatření
jsou zahrnuty i aktivity spojené se sociálně vyloučenými lokalitami v Královéhradeckém kraji, které
jsou zaměřeny na předcházení vzniku nových, revitalizaci či redukci stávajících SVL a na podporu
jejich obyvatel.

Typové aktivity

Intervence kraje

• Zajistit a podpořit rozvoj dostupného
(sociálního, standardního, nájemního, …)
bydlení v obcích dle potřeb jednotlivých
cílových skupin v KHK
• Revitalizovat či redukovat sociálně
vyloučené lokality (SVL)
• Podporovat integraci sociálně
vyloučených obyvatel do společnosti
• Zajistit rozvoj a podporu sociálních a
dalších služeb navázaných na sociální
bydlení a služeb působících preventivně

• Podpora revitalizace či redukce sociálně
vyloučené lokality v kraji a předcházet vzniku
nových SVL pomocí metodické činnosti kraje
• Podpora integrace sociálně vyloučených obyvatel
v kraji do společnosti pomocí plánování a
financování sociálních služeb
• Posílení zapojení obcí kraje do aktivit prevence a
řešení sociálního vyloučení na jejich území díky
metodické činnosti kraje v oblasti sociální práce a
prevence
• Realizace aktivit zaměřených na zvýšení
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•
•
•
•
•

v sociálně vyloučených lokalitách
Zvýšit informovanost obcí a dalších
aktérů o oblasti dostupného a sociálního
bydlení
Podpora role obcí jako koordinátorů ve
spolupráci s poskytovateli služeb
Podpora vzniku koncepcí bytové politiky
obcí
Podpora služeb pro zabydlení sociálních
skupin
Podpora rozvoje sociální práce na
obecních úřadech

•
•
•
•
•
•
•

•

informovanosti obcí a dalších aktérů o oblasti
dostupného bydlení
- zajistit přenos informací
- sdílení dobré praxe
Podpora rozvoje dostupného a sociálního bydlení
na obcích pro všechny cílové skupiny v kraji
Metodická a finanční podpora obcí při zpracování
koncepcí dostupného bydlení
Rozvoj sociálních a dalších služeb navazujících na
sociální bydlení dle potřeb cílových skupin
Podpora nastavení nesegregovaného bydlení v
obcích
Metodické vedení sociálních pracovníků na
obecních úřadech
Podpora osvěty – migrace lidí, kteří si umí najít
práci i byt
Realizace informační kampaní zaměřených na
podporu nové výstavby nájemního bydlení a
investic do úpravy stávajícího bytového fondu vč.
demolic s ohledem na potřeby cílových skupin ve
spolupráci s poskytovateli služeb, podpora obcí
při získávání prostředků na tuto oblast
Zpracování/aktualizace koncepčních dokumentů
kraje v oblasti dostupného a sociálního bydlení

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026
• Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020
Implementující subjekty
•
•

•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace

Poskytovatelé sociálních služeb
Nestátní neziskové organizace
Podnikatelské subjekty
Stát a jeho organizace
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Strategický cíl 2.3 Vysoká úroveň kultury a trávení volného času
Seznam opatření strategického cíle 2.3
•
•

2.3.1 Rozvoj živé kultury a místního kulturního života
2.3.2 Péče o kulturně-historické dědictví regionu, rozvoj paměťových institucí a
dalších kulturních zařízení

Opatření 2.3.1 Rozvoj živé kultury a místního kulturního života
Cíl opatření
Bude doplněno
Popis opatření
Bude doplněno
Typové aktivity

Intervence kraje

• Zajištění zázemí pro kulturní a společenské
aktivity v regionech
• Iniciace nových kulturních aktivit v obcích a
komunitách
• Podpora kulturních aktivit s vazbou na
sociální inkluzi
• Zlepšení motivace a finančního ohodnocení
pracovníků kultury
• Podpora organizací působících v živé kultuře a
místním kulturním životě
• Posílení přeshraniční spolupráce v oblasti
kultury
• Podpora mobility v kultuře
• Posílení podpory neprofesionální spolkové
kulturní činnosti
• Omezování administrativní zátěže pracovníků
• Zajištění zázemí pro realizaci aktivit živé
kultury včetně řešení majetkoprávních vztahů
• Sdílení zázemí, technického vybavení a
mobiliáře pro kulturní akce mezi subjekty
• Propagace regionální živé kultury
• Spolupráce kulturních organizací včetně
zapojení lokálních subjektů
• Propojování živé kultury s dalšími

• Stanovení vize a vytvoření strategického
rámce rozvoje kultury v Královéhradeckém
kraji v oblasti živé kultury a místního
kulturního života
• Podpora flexibility nástrojů v oblasti kultury
umožňující její lepší podporu
• Přizpůsobení krajských dotačních titulů
potřebám kultury
• Spolupráce na šíření povědomí o tématu
• Přizpůsobení vzdělávání potřebám a
možnostem uplatnění v oboru
• Vzdělávání, propojování, osvěta, publikace
příkladů dobré praxe
• Impuls HK – využití rozvojového potenciálu
• Zavedení regionálního systému prestiže
v oblasti kultury
• Podpora informačního servisu o živé kultuře,
zpřehledňování nabídky kulturních akcí
• Organizace setkávání a spolupráce
pořadatelů významných kulturních akcí
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volnočasovými aktivitami obyvatel (např.
sport)
• Zapojování místních podnikatelů a
regionálních značek do akcí živé kultury

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Paměťové instituce
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Nadace a nadační fondy
Nestátní neziskové organizace
Zájmové spolky a kluby
Státní organizace správy kulturních institucí
Vzdělávací instituce
Asociace a sdružení

Opatření 2.3.2 Péče o kulturně-historické dědictví regionu, rozvoj paměťových
institucí a dalších kulturních zařízení
Cíl opatření
Bude doplněno
Popis opatření
Bude doplněno
Typové aktivity
• Obnova, rekonstrukce a údržba historických
památek a historicky cenných
architektonických celků
• Podpora využití kulturních a historických
památek pro cestovní ruch, vzdělávání,
volnočasové aktivity a další
• Podpora hlavních činností paměťových
institucí
• Zlepšení statistického sledování kultury
• Zlepšení motivace a finančního ohodnocení
pracovníků kultury

Intervence kraje
• Stanovení vize a vytvoření strategického
rámce rozvoje kultury v Královéhradeckém
kraji v oblasti péče o kulturně-historické
dědictví regionu, rozvoje paměťových
institucí a dalších kulturních zařízení
Podpora meziregionální a mezinárodní
spolupráce
• Podpora flexibility nástrojů v oblasti
kultury umožňující její lepší podporu
• Snížení prahu přístupnosti, zavedení
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• Posílení renomé regionálních kulturních
specifik (1866, pohraniční opevnění apod.)
• Stanovení jasných cílů pro registry UNESCO či
NKP (příprava, lobbing)
• Mapování tradiční lidové kultury (umění,
řemesla, jazyk, zvyky apod.)
• Spoluvytváření image, partnerství mezi
subjekty či subregiony – vytváření balíčku či
příběhu pro zvýšení atraktivity z hlediska
kultury ve vazbě na cestovní ruch
• Údržba památek, zamezení jejich degradace a
hledání smysluplného využití
• Systematické průzkumy stavu památek
• Zajištění vhodných prostor a technologií pro
paměťové instituce
• Akvizice uměleckých děl a zajišťování financí
• Zajištění zázemí pro depozitáře, konzervaci a
restaurátorskou činnost
• Digitalizace sbírkových předmětů i
architektonických památek
• Racionalizace statistického vykazování
v oblasti kulturní aktivity
• Údržba a rozvíjení tradiční lidové architektury
• Zvýšení zapojení církví a jimi spravovaných
památek do kulturní nabídky

•
•
•
•
•

volných vstupů do kulturních institucí,
zavádění společného vstupného
Přizpůsobení krajských dotačních titulů
potřebám kultury
Spolupráce na šíření povědomí o tématu
Přizpůsobení vzdělávání potřebám a
možnostem uplatnění v oboru
Sladění aktivit kulturních institucí
(organizace společných setkání),
koordinace aktivit
Organizace přeshraniční spolupráce
paměťových institucí

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•

Koncepce péče o památkový fond Královéhradeckého kraje

• Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Církve
Paměťové instituce
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Nadace a nadační fondy
Nestátní neziskové organizace
Vlastníci pozemků a objektů
Státní organizace správy kulturních institucí
Vzdělávací instituce
Výzkumné organizace včetně vysokých škol
Asociace a sdružení
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STRATEGICKÁ PRIORITA 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A DOSTUPNOST

Strategická priorita

3. Efektivní infrastruktura a
dostupnost

Strategický cíl
3.1 Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony
3.2 Rozvinutá ICT infrastruktura pro digitální
společnost
3.3 Efektivně využívané energetické zdroje

Strategický cíl 3.1 Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné regiony
Seznam opatření strategického cíle 3.1
•
•
•

3.1.1 Rozvoj páteřní dopravní infrastruktury a napojení kraje na nadřazenou síť
3.1.2 Zlepšení dopravní dostupnosti regionů kraje a přeshraniční dostupnosti včetně
bezpečnosti dopravy
3.1.3 Rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility

Opatření 3.1.1
Rozvoj páteřní dopravní infrastruktury a napojení kraje na nadřazenou síť
Cíl opatření
Cílem opatření je zkvalitnění dopravního napojení kraje se sousedními regiony a Polskou republikou,
které povede ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů, kapacity hlavních silničních i železničních
tahů a zvýšení bezpečnosti na páteřních silničních komunikacích v kraji.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na urychlení výstavby dálnic D11 a D35. Výstavba obchvatů na páteřních tazích
silnic I. třídy přispěje ke snížení negativních dopadů na život v obcích dotčených intenzivní
automobilovou a tranzitní kamionovou dopravou. Pro rozvoj multimodální nákladní přepravy a
snížení kamionové zátěže na krajskou silniční síť bude potřeba nalézt vhodné umístění pro dopravní
překladiště. Opatření je dále zaměřeno na modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury na
území kraje. Opatření se rovněž zaměřuje na zvyšování propustnosti, cestovní rychlosti, bezpečnosti
a spolehlivosti provozu železniční dopravy v kraji.

Typové aktivity

Intervence kraje
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• dostavba dálnice D11 v celém úseku Hradec
Králové – Jaroměř – Trutnov – státní hranice
ČR/Polsko a její napojení na polskou
rychlostní komunikaci S3
• dostavba dálnice D35 v úseku Hradec
Králové – Úlibice a úseku Opatovice nad
Labem – Časy
• napojení na dálniční síť:
o I/33: Náchodsko – Česká Skalice –
Jaroměř – D11
o II/285: Nové Město nad Metují –
Nahořany – Jaroměř – D11
o I/11: (Kvasiny a Rychnovsko) Čestice –
Týniště n. O. – Třebechovice p. O. –
Hradec Králové – D11 (Polsko, Praha) a
D35 sever (Jičín – Mladá Boleslav / Jičín –
Nová Paka – Vrchlabí / Jičín – Liberec –
Německo)
o I/36: (Kvasiny a Rychnovsko) Čestice –
Borohrádek – Holice – D35 jih (Morava,
Slovensko, Maďarsko, východní
Rakousko, Praha)
o I/16: (Mladá Boleslav) Sobotka – Jičín
D35 sever – Nová Paka + II/293 a II/295
Nová Paka – Studenec – Vrchlabí
• výstavba obchvatů a přeložek obcí na
silnicích I. třídy a vytipování dalšího
plnovýznamového dopravního napojení do
Polska (mimo Náchod a Královec)
• rozvoj multimodální nákladní přepravy –
vytipovat vhodnou lokalitu pro dopravní
překladiště v těsné blízkosti D11 a D35 i
páteřní trati Velký Osek – Choceň
• dokončení zdvoukolejnění železniční trati
Hradec Králové – Pardubice
• urychlení projekčních prací a vlastní
výstavby
zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti
železniční trati Velký Osek – Hradec Králové
– Choceň
• modernizace a elektrifikace železniční trati
Týniště nad Orlicí – Solnice ve vazbě na
rozvoj PZ Solnice – Kvasiny – Rychnov nad
Kněžnou
• modernizace a rekonstrukce regionálních
železničních tratí a traťových úseků, uzlů a
související technické infrastruktury (stanice,
zastávky, traťové a staniční zabezpečovací
zařízení) za účelem zvýšení propustnosti,
cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu

• územní stabilizace navazujícího úseku
dálnice D35 Hradec Králové – Úlibice –
kapacitní komunikace S5 (v tzv. severní
variantě) v úseku Úlibice – hranice
Královéhradeckého kraje s Libereckým
krajem (Turnov – Rovensko pod Troskami)
v územně plánovacích dokumentacích,
koordinace
záměru
na
hranicích
Libereckého a Královéhradeckého kraje
• nastavení podmínek výstavby dle
kompetencí a možností kraje a spolupráce
s dotčenými obcemi při výkupu pozemků
• koordinace přípravy dopravních staveb
v návaznosti na rozvoj průmyslové zóny
Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou
• přeshraniční komunikace – zkvalitnění
spolupráce při tvorbě společných projektů,
záměrů strategií apod.
• iniciace přijetí systémového zákona o
liniových stavbách
• iniciace vedení a přípravy vysokorychlostní
tratě (VRT) Praha – Vratislav (Wroclaw)
přes Hradec Králové
• politická podpora výstavby pilotního
projektu VRT Praha – Poříčany se sjezdem
do Sadské
• …
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•

•

•
•

osobní a nákladní železniční dopravy v kraji
zlepšení železničního napojení na Polsko,
Náchod, Broumov, Trutnov (Krkonoše), Jičín
a Liberec:
o modernizace a zdvoukolejnění trati 031 i
v úseku Hradec Králové – Jaroměř
o optimalizace a elektrifikace trati 032
Jaroměř – Česká Skalice – Trutnov +
optimalizace a elektrifikace trati 045
Trutnov – Svoboda nad Úpou
o optimalizace a elektrifikace trati 026
Česká Skalice – Náchod (realizace
Vysokovské spojky) – Meziměstí – Polsko
/ Broumov
o optimalizace trati 041 HK – Ostroměř –
Jičín s realizací „Hoříněvské“ přeložky HK
– Hněvčeves (využívající těleso tratě 046
Smiřice – Hněvčeves)
o optimalizace trati 030 Jaroměř – Liberec
přímé napojení kraje na evropskou
nadřazenou síť vysokorychlostní železnice –
realizace vysokorychlostní tratě (VRT) Praha
– Vratislav (Wroclaw) přes Hradec Králové
využití rozvojového potenciálu Letiště
Hradec Králové
hledání nových zdrojů pro financování
dopravních staveb (PPP) a efektivní
využívání stávajících finančních zdrojů

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Implementující subjekty
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa železniční dopravní cesty
Stát a jeho organizace

Opatření 3.1.2
Zlepšení dopravní dostupnosti regionů kraje a přeshraniční dostupnosti včetně
bezpečnosti dopravy
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšení kvality krajské silniční sítě, zlepšení bezpečnosti dopravy a zkvalitňování
oblužnosti regionů pomocí veřejné linkové autobusové a drážní osobní dopravě vedoucí k zajištění
mobility obyvatel ve všech regionech kraje a zvýšit mobilitu osob touto dopravou na úkor individuální
automobilové dopravy.
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Popis opatření
Opatření je zaměřeno na komplexní rekonstrukce, modernizace, a opravy silnic (silnice II. a III. třídy,
místní komunikace) na území kraje. Budou podporovány projekty řešící odstranění bodových závad
na silniční síti (mosty, křižovatky, přejezdy) a projekty na výstavbu přeložek a obchvatů měst a obcí
ležících na prioritních úsecích silnic II. třídy. Opatření má rovněž snížit vliv kamionové dopravy na
obce a jejích obyvatele. Ve větších městech budou podporovány inteligentní dopravní systémy.
Opatření je dále zaměřeno na zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti na území celého kraje. Je
třeba podporovat aktivity vedoucí k posilování přepravních výkonů veřejné dopravy a ke snižování
individuální automobilové dopravy. V rámci opatření budou rovněž podporovány aktivity směřující k
prevenci a snižování nehodovosti, dopravní výchova a osvěta.

Typové aktivity

Intervence kraje

• aktualizace kategorizace silniční sítě – její • modernizace a rekonstrukce, případně nová
revize ve vazbě na výstavbu dálniční sítě a
výstavba silnic II. a III. třídy (obchvaty sídel) s
převody krajské silniční sítě v koncových
důrazem na:
úsecích do majetku obcí
o kvalitní napojení na nadřazenou silniční síť
o odpouštějící komunikace (eliminují nebo
• odstraňování nevyhovujících a havarijních
snižují tragické následky dopravní nehody)
úseků silnic
o samovysvětlující komunikace (předchází
• odstraňování bodových závad (mosty,
vzniku nehodové situace)
křižovatky, přejezdy) na komunikacích
o
a
jejích funkční propojení
• rekonstrukce místních komunikací v obcích
• koordinace silničních a železničních staveb
• opatření na podporu bezpečnosti dopravy na
různých investorů na území kraje
silnicích a místních komunikacích
• vytvoření mapového portálu stavu silnic
• realizace protihlukových opatření a izolační
v kraji s harmonogramem plánovaných
zeleně (eliminace vlivu dopravy na životní
rekonstrukcí krajských komunikací
prostředí)
• optimalizace regionální silniční sítě ve vazbě
• efektivní a udržitelná správa silniční sítě
na změnu situace (výstavba dálniční sítě,
• rozvoj inteligentních dopravních systémů (s
rozvoj průmyslové zóny apod.)
vyváženým podílem represivní složky)
•
zlepšení
technického stavu silnic v periferních
• modernizace odbavovacích a informačních
regionech a zlepšení dostupnosti těchto
systémů ve veřejné dopravě a zlepšení jejích
území
integrovanosti – plnohodnotné (tarifní a
•
řešení kamionové dopravy na vybraných
linkové) integrování systému regionální
silnicích II. a III. třídy v souladu s platnými
dopravy (IREDO) se systémy MHD
právními předpisy
• rekonstrukce a výstavba dopravní
• zefektivnění trasování linek s cílem zvýšit
infrastruktury pro veřejnou dopravu
atraktivitu veřejné dopravy pro cestující
• projekty podporující obslužnost veřejnou
• realizace a vytipování dalších přestupních uzlů
dopravou v horských, venkovských,
OREDO a koordinace návaznosti spojů mezi
příhraničních a periferních částech kraje
jednotlivými
dopravci
• zvýšení podílu státem objednávané dálkové
• spolupráce s obcemi při zajišťování dopravní
železniční osobní dopravy na území KHK:
obslužnosti s cílem zvýšit četnost spojů a snížit
o zavedení mezinárodního spojení Praha –
počet obcí, které nejsou o víkendech
Hradec Králové – Náchod – Meziměstí –
obsluhovány veřejnou dopravou
Valbřich (Walbrzych) – Vratislav
•
spolupráce s městem Hradec Králové pro
(Wroclaw), vnitrostátní spoje ukončené v
zlepšení dopravní dostupnosti obcí v zázemí
Broumově
Hradecko-pardubické aglomerace
o dálkové spojení Pardubice – HK – Trutnov
• zajištění a zvýšení četnosti spojů do turisticky
– (Svoboda nad Úpou)
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•

•
•
•

o dálkové spojení Rychnov nad Kněžnou –
Týniště n. O. – HK – Praha / Pardubice
prověření (zpracování studií proveditelnosti)
rozšíření ekologicky šetrné železniční dopravy
do turisticky atraktivních lokalit s vysokou
mírou ochrany životního prostředí:
o Svoboda nad Úpou – Pec pod Sněžkou
o Vrchlabí – Špindlerův Mlýn
o Dobruška / Solnice (Kvasiny) – Deštné v
Orlických horách
o Rokytnice v Orlických horách – Říčky v
Orlických horách
naplňování cílů definovaných ve Strategickém
rámci rozvoje veřejné dopravy v Hradci
Králové (SUMF)
podpora dopravní výchovy, osvěty a prevence
výstavba dopravních hřišť

exponovaných lokalit (kyvadlová doprava)
• spolupráce se sousedními kraji a
Dolnoslezským vojvodstvím pro zajištění
mezikrajské a přeshraniční dopravní
dostupnosti
• navrhování konkrétních změn právních
předpisů a norem v oblasti dopravy
…

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Kategorizace silniční sítě Královéhradeckého kraje
• Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dopravci zajišťující regionální dopravu pro Královéhradecký kraj
Dopravní podnik města Hradce Králové
Ředitelství silnic a dálnic
Správa železniční dopravní cesty
Policie ČR
Školy
• BESIP

Opatření 3.1.3
Rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility
Cíl opatření
Cílem opatření je rozvoj a osvěta udržitelné dopravy včetně modernizace vozového parku za účelem
snížení provozních nákladů, zvýšení cestovních rychlostí a komfortu cestování veřejnými dopravními
prostředky.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na zkvalitnění infrastruktury pro nemotorovou dopravu se zaměřením na
rozvoj cyklodopravy. Bude podporováno budování cyklostezek pro potřeby bezpečné dojížďky za
prací, do škol a za službami, a zároveň budování cyklostezek na prioritních dálkových cyklotrasách
34

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
NÁVRHOVÁ ČÁST po projednání pracovních skupin
včetně monitoringu jejích návštěvnosti. Opatření se rovněž zabývá realizací doplňkových služeb a
infrastrukturního zázemí pro cyklisty. Dále je zaměřeno na obnovu a modernizaci vozového parku
veřejné hromadné dopravy. Důraz bude kladen na projekty zaměřené na zavádění ekologicky čistých
vozů s alternativním pohonem včetně výstavby doprovodné infrastruktury. Podporovány budou i
osvětové akce propagující udržitelnou mobilitu na území kraje.

Typové aktivity

Intervence kraje

• koncepční budování, značení a údržba
cyklostezek (včetně sdílených stezek pro
chodce a cyklisty), cyklotras a dalších prvků
infrastruktury pro cyklisty s důrazem na
bezbariérovost a bezpečnost
• rozvoj doplňkových služeb a infrastrukturního
zázemí pro cyklisty (cyklobusy, parkovací
domy, úschovny, stojany, odpočinková místa,
cyklopumpy, dobíjecí stanice pro elektrokola
apod.)
• realizace dopravních opatření zvýhodňujících
cyklodopravu
(např.
zobousměrnění
jednosměrných komunikací pro cyklisty) a
pěší dopravu ve městech
• rozvoj P+R, B+R, K+R parkovišť
• aktivní podpora a zavádění progresivních
dopravních (sub)systémů založených na
ekologicky šetrných a trvale udržitelných
formách kolejové dopravy a elektrické trakce
(případně dalších alternativních ekologicky
šetrných pohonů)
• modernizace a obnova vozového parku v
autobusové a drážní dopravě včetně řešení
bezbariérovosti veřejné dopravy
• zavádění ekologicky šetrných vozidel v MHD
včetně doprovodné infrastruktury (dobíjecí a
plnící stanice)
• rozvoj infrastruktury pro čistou mobilitu
(elektromobilita, CNG, LPG, LNG, vodík)
• vytváření plánů udržitelné městské mobility
(SUMP) – strategický dokument určený k
uspokojování potřeb mobility osob a firem ve
městech a jejich okolí
• osvěta čisté mobility
• sdílení dopravních prostředků

• analýza přepravních proudů u cyklodopravy
na území kraje včetně vazby na venkov a
města a její pravidelná aktualizace
• finanční podpora nebo přímé investiční
zapojení kraje do rozvoje páteřních
cyklostezek a cyklotras (Labská č. 2, trasa č.
14, Příhraniční trasa č. 22, Kladská stezka č.
27)
• kvantitativní i kvalitativní monitoring
návštěvnosti páteřních cyklostezek a cyklotras
• vytvoření podmínek pro koncepční řešení
cyklodopravy na krajských a státních
komunikacích (koordinace již ve fázi plánování
novostaveb nebo modernizací silnic)
• koordinace rozvoje cyklostezek s obcemi
• koordinace přestupních vazeb (přestupní uzly)
– zlepšení návaznosti různých módů dopravy
a jejich synergie (P+R, B+R, K+R)
• analýza atraktivity x financování veřejné
dopravy v kraji
• nákup ekologických vozidel pro potřeby
zaměstnanců
krajského
úřadu
nebo
zaměstnanců
organizací
zřizovaných
Královéhradeckým krajem
• podpora projektů propagujících udržitelnou
dopravu (kampaň Do práce na kole, Evropský
týden mobility, CityChangers aj.)
• sběr dat a zmapování infrastruktury pro
udržitelnou mobilitu v kraji, iniciace aktérů
rozvoje udržitelné mobility

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů
Implementující subjekty
• Královéhradecký kraj a jeho organizace
• Obce a města a jejich organizace
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•
•
•
•
•
•
•

Správci, provozovatelé a majitelé infrastruktury
Dopravci zajišťující regionální dopravu pro Královéhradecký kraj
Dopravní podnik města Hradce Králové
Místní akční skupiny
Dobrovolné svazky obcí
Školy
Nestátní neziskové organizace
• Partnerství pro městskou mobilitu (dříve Asociace měst pro cyklisty)

Strategický cíl 3.2 Rozvinutá ICT infrastruktura pro digitální společnost
Seznam opatření strategického cíle 3.2
•
•
•

3.2.1. Zvýšení dostupnosti vysokorychlostního internetu
3.2.2. Zlepšení ICT vybavení a konektivity ve veřejných institucích
3.2.3. Zavádění elektronizace a digitalizace služeb veřejných institucí a rozvoj
eGovernmentu

Opatření 3.2.1
Zvýšení dostupnosti vysokorychlostního internetu
Cíl opatření
Cílem opatření je zajistit dostupnost vysokorychlostního internetu pro všechny občany na území
kraje.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na projekty umožňující zajištění pokrytí území celého kraje širokopásmovými a
vysokorychlostními telekomunikačními službami na pevných i mobilních sítích se zaměřením na bílá
místa (periferní a venkovské oblasti).

Typové aktivity

Intervence kraje

• výstavba a modernizace páteřních
• podpora obcí při výstavbě optických sítí a zavádění
přenosových sítí a vysílačů umožňujících
bezdrátového WiFi připojení
vysokorychlostní připojení k internetu
• sladění investičních prací kraje (např. rekonstrukce
• výstavba optických sítí v obcích
silnic) a obcí s možností výstavby optických sítí
• postupné zvyšování rychlosti a kvality
• využití krajských budov pro instalaci zařízení
internetového připojení
umožňujících poskytování venkovního
• zavádění zabezpečené Wi-Fi ve veřejném
zabezpečeného WiFi připojení jako alternativy k
prostoru a veřejných budovách jako
alternativy k mobilnímu internetu
mobilnímu internetu
• příprava na spuštění mobilní sítě páté
generace 5G
Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
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Implementující subjekty
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Česká telekomunikační infrastruktura
Český telekomunikační úřad
poskytovatelé vysokorychlostního internetu
• mobilní operátoři

Opatření 3.2.2
Zlepšení ICT vybavení a konektivity ve veřejných institucích
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšit kvalitu infrastruktury informačních a komunikačních technologií ve veřejných
institucích v kraji, zefektivnit procesy a činnosti ve veřejné správě a zajistit bezpečnost dat.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na podporu infrastruktury ICT pro potřeby činností veřejné správy. Touto
modernizací se rozumí nákup moderní výpočetní techniky (hardware a software) ve veřejných
institucích (úřady, školy apod.). V rámci opatření budou zaváděny optické datové sítě ve veřejných
budovách a realizovány datové sklady, to vše s ohledem na kyberbezpečnost.

Typové aktivity

Intervence kraje

• modernizace ICT infrastruktury veřejných
budov
• realizace optické datové sítě ve veřejných
budovách
• realizace společných datových skladů a
optimalizace stávajících datových skladů
• realizace technických opatření k zajištění
standardů kybernetické bezpečnost

• modernizace ICT infrastruktury v budovách ve
vlastnictví kraje
• realizace optické datové sítě v budovách ve
vlastnictví kraje
• optimalizace stávajícího krajského datového
skladu
• realizace technických opatření k zajištění
standardů kybernetické bezpečnosti krajské ICT
sítě
Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje

Implementující subjekty
• Královéhradecký kraj a jeho organizace
• Obce a města a jejich organizace
• subjekty veřejné správy

Opatření 3.2.3
Zavádění elektronizace a digitalizace služeb veřejných institucí a rozvoj
eGovernmentu
Cíl opatření
Cílem opatření je zavádění a zlepšení využití informačních a komunikačních technologií ve veřejných
institucích v kraji za účelem zvyšování efektivity, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy pro
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občany kraje.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na rozvoj eGovernmentu a transparentnosti ve veřejné správě. V rámci opatření
bude podporováno zavádění nových digitálních služeb pro občany kraje, sběr a poskytování open dat,
budou rozvíjeny informační kanály a digitální gramotnost úředníků.

Typové aktivity

Intervence kraje

•

Všestranná podpora zavádění a rozvoje • rozvoj krajských služeb eGovernmentu
eGovernmentu
• rozvoj nových krajských komunikačních kanálů
s občany kraje
• realizace
uživatelsky
přívětivých
a
efektivních online služeb pro občany a firmy • zefektivnění veřejných zakázek a centrálních
• nákup nových ICT služeb
nákupů kraje
• sběr big dat a jejich následné využití
• rozvoj cloudových řešení na krajském úřadu a
organizacích zřizovaných krajem
• poskytování open dat veřejnou správou pro
potřeby soukromého, neziskového a
• podpora a organizace hackathonů pracujících
akademického sektoru (hledání úspor, vývoj
s open daty kraje
nových aplikací apod.)
• návrh a realizace opatření pro získání, udržení
• digitalizace dosud nedigitalizovaného
a rozvoj klíčových specialistů v ICT
obsahu
• zahrnutí digitální gramotnosti úředníků do
• rozvoj a integrace inteligentních systémů
procesu hodnocení pracovníků
budovaných na vysokorychlostní
• zaměření na prostorově orientované systémy
infrastruktuře
(geoinformace)
• rozvoj nových komunikačních kanálů
• iniciace a podpora zavádění jednotných
• zvyšování dostupnosti e-Služeb, a to i pro
informačních a varovných systémů pro občany
digitálně vyloučené občany – e-Inclusion
(ve vazbě na IZS)
• podpora rozvoje spolupráce na úrovni
veřejného, soukromého a neziskového
sektoru prostřednictvím využití
informačních technologií
• zavedení moderních principů procesního
řízení a řízení služeb ve veřejné správě
Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Protikorupční strategie – Královéhradecký kraj

Implementující subjekty
• Královéhradecký kraj a jeho organizace
• Obce a města a jejich organizace
• subjekty veřejné správy

Strategický cíl 3.3 Efektivně využívané energetické zdroje
Seznam opatření strategického cíle 3.3
•
•
•

3.3.1 Zvýšení energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů
3.3.2 Zvýšení energetických úspor
3.3.3 Zavádění energetického managementu
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Opatření 3.3.1
Zvýšení energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů
Cíl opatření
Cílem opatření je zajistit dlouhodobě efektivní udržitelné zásobování a využívání energií a zvýšit podíl
výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na rozvoj a modernizaci stávající energetické a distribuční sítě s důrazem na
zajištění dostatečného množství dodávek energií, na zvyšování kapacity pro ekologické uskladnění
energií, na diverzifikaci energetických zdrojů a na bezpečnost v oblasti energetiky. Pro zvýšení
energetické účinnosti je důležité zavádění nových technologií, automatizace ovládacích prvků ve
výrobě energie a v distribučních soustavách. Opatření je dále zaměřeno na zvýšení účinnosti soustav
zásobování teplem, efektivizaci distribuce tepla. Dále jsou v rámci opatření řešeny možnosti dalšího
využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií. Jedná se zejména o infrastrukturní podporu
využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie, využívání odpadů a snížení surovinových nároků
na výrobu energií.

Typové aktivity

Intervence kraje

• výstavba, rekonstrukce a modernizace sítí pro
• podpora využívání energií z obnovitelných
rozvod energií a tepla
zdrojů
• budování inteligentních sítí Smart Grid,
• využití potenciálu budov ve vlastnictví kraje
zavedení automatizovaných dálkově
pro výrobu energií (fotovoltaika, solární
ovládaných prvků v distribučních soustavách
tepelné kolektory, tepelná čerpadla, KVET,
využívání dotací apod.)
• zvyšování energetické účinnosti výroby a
distribuce tepla a elektřiny ve výrobních
zdrojích a distribučních soustavách energie
• decentralizace výroby a dodávky tepla až na
úroveň jednotlivých budov
• substituce tuhých fosilních paliv zemním
plynem či tepelnými čerpadly
• výstavba a rekonstrukce zařízení k výrobě
energie z obnovitelných zdrojů
• podpora využívání energie z místních
obnovitelných zdrojů energií – větrná, solární,
vodní a geotermální energie, biopaliva a
obnovitelná část odpadu
• podpora využití obnovitelných zdrojů energií v
domácnostech (domácí elektrárny)
• podpora technologií pro uskladnění energií
• rozvoj výzkumu a inovací v oblasti využívání
druhotných surovin a úspor energií
• využití kombinované výroba elektřiny a tepla
(KVET) ve veřejných budovách
Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
• Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
• Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje
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Implementující subjekty
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
provozovatelé distribučních soustav
výrobci energií
• vlastníci budov

Opatření 3.3.2
Zvýšení energetických úspor
Cíl opatření
Cílem opatření je pomocí energetických úspor snížit spotřebu energií.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na snižování energetické náročnosti budov ve veřejném, soukromém (bytové
domy) i podnikatelském sektoru vedoucí ke snižování spotřeby energií. Budou podporovány jak
infrastrukturní (zateplování, výměna energetického vybavení apod.), tak podpůrné projekty
(energetické audity), které povedou ke zvyšování úspor energií.

Typové aktivity
• výstavba nízkoenergetických a pasivních
budov
• snižování energetické náročnosti a zlepšení
účinnosti energetického vybavení veřejných
budov
• snižování energetické náročnosti procesů
spojených s výrobou
• úspory energií v domácnostech
• modernizace veřejného osvětlení v obcích
• realizace projektů energetických úspor
pomocí inteligentních systému vytápění a
osvětlení

Intervence kraje
• metodická pomoc při snahách o energetické
úspory
• zpracování energetického auditu
• zlepšení tepelně technických vlastností budov
ve vlastnictví kraje
• náhrada zdrojů tepla (kotlů, lokálních topidel
apod.) za účinnější v budovách ve vlastnictví
kraje
• výstavba nízkoenergetických budov ve
vlastnictví kraje

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
Implementující subjekty
• Královéhradecký kraj a jeho organizace
• Obce a města a jejich organizace
• vlastníci budov
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Opatření 3.3.3
Aplikování energetického managementu
Cíl opatření
Cílem opatření je provozováním a rozšiřováním energetického managementu snížit provozní náklady
kraje, jeho organizací a ostatních budov ve veřejném, soukromém i podnikatelském sektoru.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na snižování spotřeby energií pomocí monitoringu a vyhodnocování spotřeb
jednotlivých energetických médií a posuzování a vyhodnocování úspor energií. Soustředí se rovněž na
zvýšení povědomí veřejnosti o možných energetických úsporách.

Typové aktivity
• zavádění a provozování systému
energetického managementu organizací
jakékoliv velikosti či zaměření
• Inteligentní úřad – Smart Metering
spotřeb energií (instalace měřidel
spotřeby, monitoring, vyhodnocování)
• dálkové odečty spotřeb energií a
monitorování havarijních stavů
• osvěta v oblasti energetických úspor

Intervence kraje
•
•
•
•

zavádění energetického managementu kraje (dle
ISO 50001)
podpora činnosti a vzdělávání krajských
energetických manažerů
informovanost a poradenství v oblasti energetiky
– podpora činnosti Energetického konzultačního
a informačního místa (EKIM)
finanční podpora osvětových programů v oblasti
energetických úspor

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
Implementující subjekty
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Krajská hospodářská komora
vlastníci budov
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STRATEGICKÁ PRIORITA 4. KVALITNÍ A ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategická priorita

Strategický cíl
4.1 Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny

4. Kvalitní a čisté životní
prostředí

4.2 Šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření
4.3 Eliminace negativních dopadů činností člověka na životní
prostředí

Strategický cíl 4.1 Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny
Seznam opatření strategického cíle 4.1
•
•
•
•

4.1.1 Aktivní ochrana přírody a krajiny a péče o krajinu
4.1.2 Zachování druhové rozmanitosti
4.1.3 Sídelní zeleň a zelená infrastruktura
4.1.4 Podpora a rozvoj systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Opatření 4.1.1
Aktivní ochrana přírody a krajiny a péče o krajinu
Cíl opatření
Cílem opatření je rozvoj systému ochrany přírody a krajiny a podpora ekologicky stabilních opatření
ve volné krajině.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno především na soustředěnou péči o přírodu a krajinu spočívající především v její
cílené ochraně a zabránění dalšímu devastování a degradování cenných lokalit. Opatření rovněž
podporuje komplexní pozemkové úpravy a rozšiřování systému ekologické stability a eliminaci
negativních dopadů na přírodu a krajinu. V rámci opatření bude řešena i koncepční podpora ochrany
krajinného rázu.

Typové aktivity
• Zabránit fragmentaci krajiny a zajistit
propojování ÚSES především ve vazbě na
liniové stavby
• Podpora komplexních pozemkových úprav
(s důrazem zejména na ÚSES, protierozní
opatření a vodní prvky)
• Zakládání, údržba a obnova doprovodné a
izolační zeleně ve volné krajině
• Regenerace a aktivní ochrana významných
krajinných prvků – obnova krajinných
struktur
• Zajišťování péče o zvláště chráněná území

Intervence kraje
• Motivační a koordinační podpora zpracování
projektů ÚSES regionální a místní úrovně a
podpora jejich realizace
• Lobbing a podávání návrhů na zahájení KPÚ se
zaměřením na tvorbu ÚSES a zeleň ve volné
krajině
• Motivační a koordinační podpora tvorby a
realizace projektů zaměřených na zakládání,
údržbu a obnovu zeleně ve volné krajině
• Motivační a koordinační podpora tvorby a
realizace projektů zaměřených na revitalizaci a
ochranu VKP včetně registrovaných VKP
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• Iniciace změny legislativy a národní a evropské
dotační podpory
• Zřízení dotačních titulů kraje na podporu
typových aktivit
• Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
• Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních
přítoků Odry
Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
(ZCHÚ) a lokality soustavy Natura 2000
• Podporovat činnosti napomáhající
k obnově tzv. malého vodního cyklu v
krajině

•
•

Koncepce ochrany přírody a krajiny
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Agentura ochrany přírody a krajiny
Správa KRNAP
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Orgány veřejné správy
Správci lesních porostů a zemědělci

Opatření 4.1.2
Zachování druhové rozmanitosti
Cíl opatření
Cílem opatření je aktivní a kvalitní péče o přírodní biotopy a podpora biodiverzity a ekologizace
antropogenních činností v krajině.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na důslednou a kvalitní péči o stávající biotopy a cenná stanoviště a na
podporu zachování a podporování druhové rozmanitosti přírody. Opatření také podporuje obnovu a
tvorbu přírodních stanovišť a ochranu a péči o vzácné o ohrožené druhy živočichů a rostlin. Opatření
je rovněž zaměřeno na ekologické přístupy v regulaci a rozvoji sídel a na diverzifikaci antropogenních
činností v přírodě a klade důraz na respektování ekologických limitů při rozvoji území.

Typové aktivity

Intervence kraje
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• Péče o cenná stanoviště, jejich obnova a
tvorba
• Zakládání a péče o prvky ÚSES a zajištění
jejich funkčního propojení a hlavně jejich
realizace (nestačí jen to, že jsou nakresleny
v plánech)
• Péče o vzácné druhy a jejich biotopy včetně
obnovy
• Regulace rozvoje sídel (suburbanizace)
s ohledem na ekologické limity místa a jeho
okolí
• Diverzifikace činností v krajině v návaznosti
na dotační politiku
• Omezování rozšiřování a likvidace
invazivních druhů rostlin a živočichů

• Iniciace změny legislativy a národní a evropské
dotační podpory
• Zřízení dotačních titulů kraje na podporu
typových aktivit
• Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
• Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních
přítoků Odry

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Koncepce ochrany přírody a krajiny
• Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Agentura ochrany přírody a krajiny
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Orgány veřejné správy
Správci chráněných území
Správci lesních porostů a zemědělci
Subjekty ochrany přírody a krajiny

Opatření 4.1.3
Sídelní zeleň a zelená infrastruktura
Cíl opatření
Cílem opatření je zkvalitňování sídelní zeleně jako nástroje k eliminaci vlivu a vzniku tepelných ostrovů měst a
přehřívání městského prostředí.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na rozšiřování a kvalitu zeleně ve městech a obcích, na její obnovu a údržbu.
Opatření v návaznosti na adaptaci změn klimatu reaguje na nové trendy v ozeleňování sídelních ploch
a útvarů. Opatření rovněž podporuje aktivity vedoucí k posílení přirozeného oběhu vody v sídelním
prostoru a k posílení ekologické stability v sídlech.

Typové aktivity

Intervence kraje
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• Obnova a péče o systémy zeleně
v urbanizovaných místech, a to i v návaznosti
na adaptaci na změnu klimatu (zelené
střechy, zelená parkoviště, využití užitkových
ploch i veřejných ploch)
• Zachování ekologických funkcí a posílení
ekologické stability urbanizovaných území –
podpora retence a zadržování vody (zelené
střechy, zelená parkoviště, využití užitkových
ploch i veřejných ploch)

• Iniciace změny legislativy a národní a evropské
dotační podpory
• Zřízení dotačních titulů kraje na podporu
typových aktivit
• Zohlednit typové aktivity při péči o majetek
kraje

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•
•

Koncepce ochrany přírody a krajiny
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Implementující subjekty
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Orgány veřejné správy

Opatření 4.1.4
Podpora a rozvoj systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšení vlastního ekologického myšlení obyvatel a uvědomění si odpovědnosti za
kvalitu životního prostředí.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na zvyšování úrovně vzdělávání, výchovy a osvěty s environmentální tématikou
všech věkových a zájmových skupin obyvatel a na rozvoj systému vlastního EVVO v kraji. Opatření se
zaměřuje také na rozvoj environmentálních středisek a center a environmentálních poradenských
služeb pro široké spektrum zájemců a cílových skupin. Součástí opatření je rovněž koncepční řešení
EVVO v kraji a rozšíření spolupráce jednotlivých subjektů EVVO.

Typové aktivity

Intervence kraje

• podpora rozšíření nabídky zájmových a
volnočasových aktivit s environmentální
problematikou pro děti, mládež a dospělé
• podpora realizace ekologicky zaměřených
vzdělávacích programů a projektů škol a
dalších vzdělávacích institucí
• podpora pregraduálního i dalšího vzdělávání
pedagogických a výchovných pracovníků

• podpora koncepčních řešení v oblasti EVVO např. koncepce a koordinace EVVO v kraji,
síťování škol, ekologických vzdělávacích center
a dalších vzdělávacích institucí
• Podpora koncepčních řešení v oblasti EVVO –
koncepce a koordinace EVVO v kraji, síťování
škol, ekologických vzdělávacích center a dalších
vzdělávacích institucí
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•
•

•
•
•

v environmentální problematice (ve školní i
mimoškolní výchově)
rozvoj služeb ekologického poradenství pro
veřejnost i ekonomické a další subjekty
Podpora pregraduálního i dalšího vzdělávání
pedagogických a výchovných pracovníků
v environmentální problematice (školní i
mimoškolní výchova)
Podpora realizace ekologicky zaměřených
vzdělávacích programů a projektů škol a
dalších vzdělávacích institucí
Podpora center a středisek EVVO + rozšíření
nabídky aktivit v oblasti EVVO – zajistit přímý
kontakt s přírodou
Rozvoj služeb ekologického poradenství pro
veřejnost i ekonomické a další subjekty

• podpora rozvoje center a středisek
s environmentálním zaměřením

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Agentura ochrany přírody a krajiny
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Nadace a nadační fondy
Nestátní neziskové organizace
Orgány veřejné správy
Podnikatelské subjekty
Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce
Subjekty ochrany přírody a krajiny

Strategický cíl 4.2 Šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření
Seznam opatření strategického cíle 4.2
•
•
•

4.2.1 Ochrana proti povodním a vlivu nadměrného sucha
4.2.2 Ochrana zemědělského půdního fondu
4.2.3 Podpora zemědělství, lesnictví, rybářství a místní produkce

Opatření 4.2.1
Ochrana proti povodním a vlivu nadměrného sucha
Cíl opatření
Cílem opatření je chránit území kraje před nepříznivými vlivy povodní a nadměrného sucha.
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Popis opatření
Opatření je zaměřeno na komplexní činnosti v oblasti protipovodňové ochrany a prevence vzniku
povodní a činnosti v oblasti zatížení území nadměrným suchem. Součástí opatření je budování
nových a zkvalitňování současných protipovodňových opatření včetně zdokonalovaní předpovědního,
monitorovacího a hlásného systému. Pozornost je věnována aktivitám vedoucích k posílení
retenčních a akumulačních schopností krajiny, aktivitám vedoucích k eliminaci hydrologického sucha
a revitalizaci a údržbě koryt vodních toků.

Typové aktivity

Intervence kraje

• protipovodňová ochrana
• Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
• realizace protipovodňových opatření
• Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních
přítoků Odry
• protipovodňová prevence - budování,
rozšíření a zkvalitnění informačních,
• Plán pro zvládání sucha
hlásných a výstražných systémů v rámci
• Povodňový plán Královéhradeckého kraje
protipovodňové ochrany, digitální
• Dotační politika Královéhradeckého kraje
protipovodňové plány
(např. dotace na zachování remízků, močálů –
• zvýšení přirozené retenční a akumulační
přírodní protierozní prvky)
schopnosti krajiny v zemědělských i
• Podpořit vzájemnou komunikaci (dialog)
nezemědělských oblastech
s veřejností a organizacemi, které se v ŽP
• podpora aktivit vedoucích k eliminaci
pohybují
hydrologického sucha
•
• revitalizace vodních toků a
hydromorfologická údržba vodních toků
• řešení melioračních systémů dle místních
podmínek
Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•
•

Povodňový plán KHK
Ucelená politika Královéhradeckého kraje o vodě

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Orgány veřejné správy
Podnikatelské subjekty
Vlastníci a správci lesních a zemědělských pozemků
Správci povodí a vodních toků
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Opatření 4.2.2
Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro funkci lesa
Cíl opatření
Cílem opatření je chránit půdní fond a podporovat šetrné hospodaření na zemědělské a lesní půdě.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na komplexní ochranu zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro
funkci lesa. Opatření zahrnuje aktivity podporující ekologické a šetrné hospodaření na zemědělské a
lesní půdě, eliminaci záborů zemědělské půdy a na protierozní opatření k ochraně půdního fondu.

Typové aktivity

Intervence kraje

• protierozní a protipovodňová ochrana
zemědělské a lesní půdy
• eliminace následků agronomického sucha
• ochrana kvalitní zemědělské půdy před
nevhodným hospodařením a záborem na
výstavbu (upřednostnění využití
brownfieldů před greenfieldy)
• podpora biologicky šetrných způsobů
hospodaření na zemědělské půdě
• podpora využívání biologických hnojiv a
postřiků v zemědělství a zvýšení organické
složky v půdě
• podpora biologických způsobů
hospodaření
• podpora rozčlenění velkých zemědělských
půdních bloků na menší části přírodě
blízkými způsoby – obnova remízků aj.
zadržovací zeleně
• podpora péče o lesní porosty

• Dotační politika Královéhradeckého kraje (např.
dotace na zachování remízků, močálů – přírodní
protierozní prvky, podpora výsadby dřevin, ÚSES
- nastavení systému dotací tak, aby zemědělci
přemýšleli o ochraně půdy v dlouhodobém a
udržitelném měřítku)
• Zavést tzv. platbu na plochu i pro lesní pozemky
• Zákonodárná iniciativa Královéhradeckého kraje
• Podpořit vzájemnou komunikaci (dialog)
s veřejností a organizacemi, které se v ŽP a
zemědělství pohybují

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Koncepce zemědělské politiky KHK
Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Orgány veřejné správy
Podnikatelské subjekty
Vlastníci a správci lesních a zemědělských pozemků
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Opatření 4.2.3
Podpora zemědělství, lesnictví, rybářství a místní produkce
Cíl opatření
Cílem opatření je rozvíjet zemědělství, lesnictví a rybářství a hledat efektivní soulad těchto činností
s přírodou a krajinou.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské výroby, na rozvoj moderních
technologií v zemědělství a na minimalizaci negativních dopadů intenzivního zemědělství na přírodu a
krajinu. Opatření je rovněž zaměřeno na obdobné principy v lesnictví a na rozvoj rybníkářství a jeho
funkce v krajině. Opatření rozvíjí rovněž aktivity na podporu místních výrobců potravin a dalšího
zemědělského zboží a na podporu nezemědělských aktivit zemědělců a na jejich vzdělávání.

Typové aktivity

Intervence kraje

• zavádění nových technologií do zemědělství,
lesnictví a rybářství
• podpora odborných zemědělských, lesnických
a rybářských akcí
• podpora aktivit směřujících ke zvýšení
povědomí veřejnosti o zemědělství a výrobě
potravin a ke zvýšení zájmu o studium
zemědělských oborů a zvýšení zájmu o práci
v oblasti zemědělství a lesnictví
• podpora dalšího vzdělávání zemědělských
podnikatelů, podpora přenosu informací mezi
zemědělskými podnikateli a jinými subjekty
• podpora nezemědělských aktivit zemědělců
• rozvoj agroturistiky a ekoagroturistiky
• podpora a propagace místních zemědělských
produktů
• podpora činností zaměřených na zpracování
regionálních zemědělských produktů
• podpora tradičních zemědělských aktivit
(např. ovocnářství)
• podpora zemědělců v horských a podhorských
oblastech (LFA)
• podpora péče o lesní ekosystémy, podpora
zalesňování (eliminace monokulturních
porostů)
• eliminace znehodnocení lesních porostů
vlivem abiotických a biotických činitelů (sucho,
kůrovcové kalamity aj.)
• podpora rybníkářství

• Podpořit vzájemnou komunikaci (dialog)
s veřejností a organizacemi, které se v ŽP
pohybují – všichni se navzájem ovlivňují
(zástupci veřejnosti, lesů, zemědělců, obcí,
organizací)
• podpora včelařství a života se zvířaty
v přírodě (ptáci, predátoři)
• Dotační programy Královéhradeckého kraje
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Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•

Koncepce zemědělské politiky KHK

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Orgány veřejné správy
Podnikatelské subjekty
Neziskové subjekty
Vlastníci a správci lesních a zemědělských pozemků

Strategický cíl 4.3 Eliminace negativních dopadů činností člověka na životní
prostředí
Seznam opatření strategického cíle 4.3
•
•
•
•
•

4.3.1 Efektivní a ekologické odpadové hospodářství
4.3.2 Odstraňování a monitoring starých ekologických zátěží
4.3.3 Snižování koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a snižování hlukové zátěže
4.3.4 Ochrana vod a vodních zdrojů
4.3.5 Výstavba a modernizace vodovodní a kanalizační infrastruktury

Opatření 4.3.1
Efektivní a ekologické odpadové hospodářství
Cíl opatření
Cílem opatření je eliminace vzniku odpadů a rozvoj jejich druhotného využívání.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na prevenci vzniku odpadů a na zkvalitnění systému odpadového hospodářství
včetně omezení skládkování. V rámci opatření jsou podporovány aktivity na modernizaci stávajících
provozů i na budování nových kapacit sběru a využití odpadů. Součástí opatření jsou informační a
koncepční aktivity zaměřené především na ekologizaci odpadového hospodářství a na zavádění
principů oběhového hospodářství.

Typové aktivity
• Podpora snížení produkce odpadů a prevence
vzniku odpadů (vč. podpory sběrných dvorů, re-

Intervence kraje
• Návrhy na změnu legislativy
• Osvětová činnost
50

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
NÁVRHOVÁ ČÁST po projednání pracovních skupin
use center apod.)
• Lobbing řešení vývoje v oblasti nakládání
• Podpora druhotného a materiálového využití
s odpady (rok 2024 – omezení
skládkování a podpora řešení náhrady)
odpadů (snížení skládkování)
• podpora regionálních a integrovaných systémů
nakládání s odpady vč. likvidace vodárenských
kalů
• podpora zařízení na využívání, separaci, recyklaci
a úpravu odpadů
• podpora/zavádění principů cirkulární
ekonomiky/oběhového hospodářství
Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Plán odpadového hospodářství KHK

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Podnikatelské subjekty
Orgány veřejné správy

Opatření 4.3.2
Odstraňování a monitoring starých ekologických zátěží
Cíl opatření
Cílem opatření je inventarizovat a odstraňovat ekologické zátěže.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na zkvalitnění a sjednocení evidence kontaminovaných míst jako základního
východiska pro monitoring a postupnou sanaci stávajících ekologických zátěží. Opatření se zaměřuje
rovněž na problematiku prevenci vzniku dalších ekologických zátěží. Opatření zahrnuje i
problematiku koncepčního řešení ekologických zátěží.

Typové aktivity
• inventarizace kontaminovaných míst
• sanace a rekultivace kontaminovaných
lokalit/míst (včetně brownfieldů)
• preventivní opatření proti vzniku nových
kontaminací

Intervence kraje
• Vytvoření inventarizace kontaminovaných míst
Královéhradeckého kraje
• Vytvořit plán likvidace ekologických zátěží
v Královéhradeckém kraji
• Vytvoření priorit řešení kontaminovaných míst
v Královéhradeckém kraji
• Dotace kraje na odstranění kontaminovaných
míst
• Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
• Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních
přítoků Odry
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Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•

Plán odpadového hospodářství KHK

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Podnikatelské subjekty
Orgány veřejné správy

Opatření 4.3.3
Snižování koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a snižování hlukové zátěže
Cíl opatření
Cílem opatření je zvyšovat čistotu ovzduší a eliminovat negativní vlivy znečištění ovzduší na obyvatele
a to včetně nadměrného zatížení hlukem.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na ochranu životního prostředí vedoucí především ke snížení emisní a hlukové
zátěže obyvatel. Opatření se zaměřuje na eliminaci emisních a hlukových zdrojů a jejich modernizaci
včetně podpory druhotných aktivit, které vedou k eliminaci těchto negativních vlivů (např.
v dopravě). Opatření se dále zaměřuje na technické i přírodní protihlukové systémy. Dále jsou
podporovány monitorovací systémy kvality ovzduší a podpora koncepční činnosti v oblasti technické
ochrany ovzduší a hlukové zátěže.

Typové aktivity
• podpora výměny a rekonstrukce stávajících
stacionárních zdrojů za bezemisní nebo
nízkoemisní
• Podpora zajištění technických zařízení ke
snižování prašnosti
• Podpora výstavby a obnovy systémů sledování
kvality ovzduší
• Podpora regulace dopravy za účelem snížení
emisní a hlukové zátěže v problematických
lokalitách
• Podpora snižování znečištění ovzduší vlivem
lokálního vytápění
• Podpora snižování znečištění ovzduší vlivem

Intervence kraje
•
•
•
•

Návrhy na změnu legislativy
Osvětová činnost
Podpora doplňkového monitoringu ovzduší
Podpora výstavby obchvatů měst a obcí
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nadměrné dopravy
• podpora výstavby protihlukových opatření
• Podpora preference tichých povrchů při
stavbě a rekonstrukcích komunikací a
zahloubení obchvatů
• podpora koncepčních řešení v oblasti ochrany
ovzduší a snižování hlukové zátěž

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•

Program zlepšování kvality ovzduší zóna severovýchod – CZ05

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Agentura ochrany přírody a krajiny

Stát a jeho organizace
Místní akční skupiny
Podnikatelské subjekty
Správci, provozovatelé a majitelé infrastruktury
Subjekty ochrany přírody a krajiny
Vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování
Český hydrometeorologický ústav

Opatření 4.3.4
Ochrana vod a vodních zdrojů
Cíl opatření
Cílem opatření je zachování kvalitních zdrojů pitné vody, zefektivnění využívání vodních zdrojů a
eliminace znečištění vod.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na zvýšení jakosti povrchových a podzemních vod a ochranu vodních zdrojů
především činnostmi vedoucími ke snižování vypouštěného znečišťování vod a ekologizací procesů
využívání vod. Opatření rovněž podporuje aktivity vedoucí k eliminaci vlivu sucha na zásobování
pitnou vodou. Důležitou součástí opatření je koncepční podpora řešení ochrany podzemních a
povrchových vod a vodních zdrojů.

Typové aktivity

Intervence kraje

• Eliminace vlivu sucha na zásobování
pitnou vodou - rozšiřování Vodárenské
soustavy Východní Čechy, propojování
skupinových vodovodů, napojování
obcí na skupinové vodovody
• Zajištění nových zdrojů povrchových

• Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
• Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků
Odry
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje
• Dotační podpora Královéhradeckého kraje
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•
•
•
•

•

nebo podzemních vod pro zásobování
obyvatel pitnou vodou
snižování množství vypouštěného
znečištění do povrchových i
podzemních vod
zavádění ekologicky šetrných způsobů
využívání vody – snížení odběru vod
snižování eutrofizace vod
ochrana vod a vodních zdrojů před
znečištěním vlivem zemědělské
činnosti (znečištění nutrienty a dalšími
látkami (pesticidy a jejich rezidua)
důsledná ochrana vodních zdrojů
určených pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou

• Ucelená politika Královéhradeckého kraje o vodě

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•
•

Koncepce ochrany přírody a krajiny KHK
Ucelená politika Královéhradeckého kraje o vodě

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Agentura ochrany přírody a krajiny
Orgány veřejné správy
Podnikatelské subjekty
Správci povodí a vodních toků
Správci, provozovatelé a majitelé infrastruktury
Subjekty ochrany přírody a krajiny

Opatření 4.3.5
Výstavba a modernizace vodovodní a kanalizační infrastruktury
Cíl opatření
Cílem opatření je rozvíjet na území kraje kvalitní, moderní a kapacitně dostačující vodohospodářskou
infrastrukturu.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na zkapacitnění, intenzifikaci a modernizaci stávající vodohospodářské
infrastruktury a na rozšiřování a budování nové infrastruktury. Opatření je rovněž zaměřeno na
zavádění nových technologií např. v čištění odpadních vod a úpravnách vod.
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Typové aktivity
• výstavba a rekonstrukce kanalizací včetně
decentralizovaných řešení
• výstavba, modernizace a intenzifikace
čistíren odpadních vod
• výstavba, rekonstrukce a intenzifikace
úpraven vody a zdrojů pitné vody,
• výstavba, rekonstrukce a dostavba
přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
včetně souvisejících objektů sloužících
veřejné potřebě
• podpora technologických možností
v problematice čištění odpadních vod od
hormonů, antibiotik a dalších látek vč. Tady
by to chtělo se nad aktivitou zamyslet ve
spolupráci s technologem. Obdobné by mělo
platit i pro úpravny vod
• osvěta a informovanost obyvatel

Intervence kraje
• Podpora malých obcí a pomoc při řešení
výstavby vodohospodářské infrastruktury
s ohledem na lokální charakteristiky
• Zmapování stavu a kapacit ČOV, identifikovat
problémová území
• Analýza rizik zdrojů pitné vody
Královéhradeckého kraje s ohledem na
klimatickou změnu s výhledem do roku 2050
(2100)
• Podpora projektů na obnovu páteřních
přivaděčů – Vodárenská soustava Východní
Čechy
• Zmapování slabých a problémových míst ve
vodárenské soustavě
• Podpora projektů zavádějící principy
oběhového hospodářství
• Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
• Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních
přítoků Odry
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje
• Ucelená politika Královéhradeckého kraje o
vodě

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•
•

Plán vodovodů a kanalizací KHK
Ucelená politika Královéhradeckého kraje o vodě

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Orgány veřejné správy
Podnikatelské subjekty
Správci, provozovatelé a majitelé infrastruktury
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Strategická priorita 5: Vyvážený rozvoj a správa území

Strategická priorita

5. Vyvážený rozvoj a správa
území

Strategický cíl
5.1 Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik
5.2 Efektivní a transparentní veřejná správa
5.3 Koordinované plánování a vysoká míra spolupráce

Strategický cíl 5.1 Eliminace územních disparit a řešení územních disparit a
specifik
Seznam opatření strategického cíle 5.1
•
•

Opatření 5.1.1 Rozvoj hospodářsky slabých regionů, venkovských a periferních oblastí a
spolupráce měst a venkova
Opatření 5.1.2 Posilování role aglomerace a pólů růstu v regionu

Opatření 5.1.1
Rozvoj hospodářsky slabých regionů, venkovských a periferních oblastí a
spolupráce měst a venkova
Cíl opatření
Cílem opatření je eliminace či zmírnění regionálních disparit Královéhradeckého kraje projevujících
se zejména v hospodářsky slabých regionech, periferiích, na venkově a v dalších specifických
oblastech.
Popis opatření
Opatření spočívá ve vynaložení maximálního úsilí o vyvážený a trvale udržitelný rozvoj celého území
s respektem k jeho rozmanitosti a životnímu prostředí. Opatření navazuje na cíle obsažené ve
Strategii regionálního rozvoje České republiky a přímo tak tyto cíle naplňuje. Kraj může poté
definovat další specifická území pro specifickou podporu jejich rozvoje – například v okolí
významných průmyslových center (Rychnovsko), nebo v územích možného střetu se zvýšenou
ochranou životního prostředí (Krkonoše). Opatření je z prostorového hlediska zaměřeno na realizaci
cílené podpory oblastí a lokalit vykazující specifická hodnocení v rámci různých přístupů k
posuzování regionálních disparit. Z tematického hlediska opatření zahrnuje podporu ekonomických
aktivit, budování infrastruktury, dopravní problematiku, dostupnost služeb, přípravu a realizaci
integrovaných projektů zaměřených na řešení problémů v dotčených územích. Jedná se tedy
především o hospodářsky slabé regiony (Broumovsko, Kopidlnsko), venkovské oblasti, vnitřní i
vnější periferie se zřetelem k sociálně vyloučeným lokalitám a dalším identifikovaným lokálním
specifikům. Aktivity opatření musí být v souladu s územně plánovací dokumentací kraje.
Typové aktivity
•

podpora mobility pracovní síly ve
specifických oblastech

Intervence kraje
• analýza potenciálů a limitů jednotlivých
území
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora přípravy průmyslových zón
s ohledem na limity území
investiční pobídky pro hospodářsky slabé
regiony a další specifická území
podpora diverzifikace ekonomických aktivit
podpora malého a středního podnikání na
venkově a dalších specifických oblastech
podpora zajištění strukturálně pestré
nabídky vzdělání a zaměstnání pro
zamezení odlivu mladých obyvatel
posilování lokální zaměstnanosti v rámci
veřejných investic ve specifických oblastech
komplexní řešení problematiky venkova a
periferních oblastí na území
Královéhradeckého kraje
cílená podpora venkovských obcí
podpora výstavby bytové a další
infrastruktury v lokalitách se zvýšenou
potřebou
podpora kulturního a společenského života
v malých obcích, periferních a specifických
oblastech
podpora standardizace a zajištění
potřebného rozsahu a kvality služeb na
venkově
zajištění zdravotní péče pro všechny
skupiny obyvatel v odpovídajících
standardech
zajištění péče o seniory na venkově a
v periferních oblastech
zajištění dobré dopravní obslužnosti
periferií a venkova
řešení problémů spojených se sociálně
vyloučenými lokalitami a předcházení jejich
vzniku
zlepšení plánování rozvoje území na základě
populačních prognóz
podpora místní sounáležitosti a regionální
identity
podpora terénní zdravotnické péče na
venkově

• jednotný metodický přístup k vymezení a
podpoře venkova
• cílená podpora malých venkovských obcí
• podpora rozvojových aktivit a projektů v
rámci strategií CLLD (komunitně vedený
místní rozvoj)
• podpora řešení problematiky hospodářsky
problémových oblastí a sociálně vyloučených
lokalit na území kraje
• kvalitní koordinace dopravy
• zacílení finančních a dalších podpůrných
prostředků na skutečné cíle v území
• podpora příchodu vnějších investic
• aplikace konceptu smart regionu a smart
village v rámci podpory rozvoje dané oblasti

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Dotační strategie Královéhradeckého kraje
• Implementující subjekty
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
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•
•
•
•

Místní akční skupiny
Nestátní neziskové organizace
Orgány veřejné správy
Podnikatelské subjekty

Opatření 5.1.2
Posilování role aglomerace a regionálních center v regionu
Cíl opatření
Cílem opatření je taková aglomerace a regionální centra, která plní úlohu hospodářského a
společenského centra regionu díky plnému využití své polohy a potenciálu.
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na podporu integrovaných projektů s cílem posílení aglomerace a
regionálních center a jejich následný pozitivní dopad na celý region (póly růstu). Regionální centra
plní roli pilíře sídelní soustavy nabízející služby a pracovní příležitostí pro své zázemí. Všechna
regionální centra by měla být dobře napojena na centra vyššího řádu, venkovské zázemí by mělo
být veřejnou hromadnou dopravou a silničním spojením dobře napojeno na regionální centra a
disponovat dostatečnou sítí služeb. Populačně a ekonomicky stabilizovaná regionální centra a jejich
venkovské zázemí plní nezastupitelnou roli v péči o krajinu a prostředí obce a udržitelné využívání
krajiny. Opatření je proto zaměřeno na posilování role těchto center z pohledu integrovaného
rozvoje, ekonomiky, infrastruktury, bydlení, životního prostředí, kultury, vzdělávání a podobně.
Regionálními centry jsou myšlena nejen sídla vymezená SRR ČR, ale i další postupně určená
střediska osídlení v Královéhradeckém kraji, minimálně na úrovni obcí s rozšířenou působností
(ORP). Aktivity opatření musí být v souladu s územně plánovací dokumentací kraje.
Typové aktivity

Intervence kraje

Hradecko-pardubická aglomerace:
• podpora posilování Hradecko-pardubické
aglomerace
• podpora a rozvoj komplexních a
integrovaných projektů v rámci ITI
Hradecko-pardubické aglomerace
• podpora dostupného bydlení a
zkvalitňování sídlištních celků
• podpora VaVaI v Hradecko-pardubické
aglomeraci a účinnější využití
ekonomického potenciálu aglomerace
• zkvalitnění dopravního napojení
aglomerace na metropole
• podpora rozvoje společenského a
kulturního potenciálu aglomerace

• analýza vazeb regionálních center a venkova
(potenciál vzájemné spolupráce)
• koordinace spolupráce s Pardubickým krajem
• aplikace konceptu smart regionu a smart
village v rámci podpory rozvoje dané oblasti
• realizace krajských projektů
• začlenit do sítě regionálních center též sídla
nižší úrovně (viz SRR), minimálně na úrovni
obcí s rozšířenou působností (ORP)
• zamezit nežádoucí polarizaci a disproporci
v míře podpory mezi centry a obcemi v jejich
zázemí
• …

Regionální centra:
• podpora VaVaI a účinnější využití
ekonomického potenciálu center
• diverzifikace ekonomických činností
• podpora posilování regionálních center
• sdílené služby na úrovni regionálních
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•
•
•
•

center
zkvalitnění vzájemného dopravního
napojení a dopravní infrastruktury
(terminály, parkoviště)
podpora rozvoje společenského a
kulturního potenciálu
zlepšování životního prostředí a
mikroklimatických podmínek
strategicky posuzovat klíčové investice
s ohledem socioekonomickou situaci,
životní prostředí a vyvážený rozvoj

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
• Dotační strategie Královéhradeckého kraje
• Implementující subjekty
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Orgány veřejné správy

Strategický cíl 5.2 Efektivní a transparentní veřejná správa, krizové řízení a funkční IZS
Seznam opatření strategického cíle 5.2
•
•

5.2.1 Efektivizace procesů ve veřejné správě
5.2.2 Posílení bezpečnosti a podpora rozvoje krizového řízení a IZS

Opatření 5.2.1
Efektivizace procesů ve veřejné správě
Cíl opatření
Cílem opatření je rychlá, efektivní, pružná a vstřícná veřejná správa v Královéhradeckém kraji, jak je
to jen v současném legislativním a politickém prostředí možné.
Popis opatření
Opatření je zaměřeno především na zefektivnění procesů institucí, nastavení vhodné posloupnosti
činností v rámci agend a vzdělávání zaměstnanců. Aktivity by měly být dále zaměřeny na
implementaci moderních metod, postupů a příkladů dobré praxe zejména v oblasti strategického
plánování, projektového řízení, ale rovněž také na zefektivnění finančního řízení, boj proti korupci,
zavádění eGovernmentu a podobně. Realizace opatření by se měla promítnout do všech
kompetencí a činností organizací veřejné správy. Opatření je proto dále také zacíleno na
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hospodárnost, zákonnost, rovné zacházení a proti jakékoli diskriminaci při aplikaci pravomocí
veřejné správy, transparentnost, kvalitní evidenci, zrychlení procesů a nastavení jednotných
systémů umožňujících snižování nákladů na provoz veřejné správy. Informační kanály a dokumenty
určené pro veřejnost by měly být jednoduché, srozumitelné a dobře dostupné.
Typové aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

optimalizace organizačního uspořádání a
vnitřních procesů ve veřejné správě
podpora vstupního, prohlubujícího,
aktualizačního a specializačního vzdělávání
pracovníků veřejné správy
podpora veřejné i občanské kontroly
veřejné správy
optimalizace regulace veřejné správy
(proporcionalita, odpovědnost, konzistence,
transparentnost, cílenost)
omezování administrativní zátěže občanů a
podnikatelů
omezování administrativní zátěže
pracovníků veřejné správy
zajištění transparentního financování a
efektivního využití finančních zdrojů ve
veřejné správě
opatření pro efektivní řízení kvality a
personálních záležitostí ve veřejné správě
podpora elektronizace veřejné správy
podpora eGovernmentu, optimalizace řízení
a využívání ICT ve veřejné správě
podpora vysokorychlostních datových sítí
pro veřejnou správu
podpora zabezpečení komunikačních sítí ve
veřejné správě
modernizace stavebně technického
vybavení pro výkon veřejné správy
modernizace mobiliáře pro výkon veřejné
správy

Intervence kraje
•
•
•
•

implementace strategického řízení pro
Královéhradecký kraj a Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
systematické vzdělávání pracovníků veřejné
správy
efektivní nastavení dotační politiky kraje
aplikace konceptu smart regionu a smart
village v rámci podpory rozvoje dané oblasti

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
•
• Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Nestátní neziskové organizace
Orgány veřejné správy
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Opatření 5.2.2
Posílení bezpečnosti a podpora rozvoje krizového řízení a IZS
Cíl opatření
Cílem opatření je zefektivnění krizového řízení a podpora integrovaného záchranného systému (IZS)
na úrovni kraje.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na podporu a zefektivnění systému krizového řízení a předcházení
mimořádným událostem v regionu. Tak bude dostatečně zajištěna bezpečnost a ochrana obyvatel
Královéhradeckého kraje, tj. ochrana jejich zdraví a majetku. Samotné krizové řízení nemůže
existovat bez odpovídajících kvalitních a výkonných složek IZS, fungujících informačních a
komunikačních technologií a řádně vzdělaných a proškolených osob. V rámci IZS se opatření
zaměřuje i na modernizaci infrastruktury (modernizace a výstavba budov, pořízení moderní techniky
a vybavení).

Typové aktivity
• Zajištění a podpora infrastruktury IZS
(základny a výcviková zařízení ZZS vč.
vybavení)
• Podpora předcházení mimořádným
událostem
• Podpora připravenosti na krizové situace
• Zajištění a využití informační a
komunikační technologie v oblasti
krizového řízení
• Podpora dobrovolných hasičů a ostatních
zájmových skupin
• Podpora sociální prevence a prevence
kriminality v komunitách
• Podpora přípravy a výchovy k ochraně
obyvatelstva

Intervence kraje
• Modernizace infrastruktury IZS - základny a
výcviková zařízení ZZS vč. pořízení vybavení
− zajištění odpovídajícího zázemí a
infrastruktury všech složek IZS
− zajištění odpovídajícího vybavení a
vozového parku
• Podpora aktivit vedoucích k předcházení
mimořádných událostí na území kraje
• Podpora aktivit zaměřených na připravenost
kraje na krizové situace vč. živelných pohrom
• Podpora využití nových informačních a
komunikačních technologií v oblasti krizového
řízení a jejich širší využití v regionu
• Zajištění a využití informační a komunikační
technologie v oblasti krizového řízení
• Podpora činnosti dobrovolných hasičů a
ostatních zájmových skupin
• Podpora průběžného vzdělávání osob
zapojených do systému krizového řízení a IZS
• Podpora aktivit zaměřených na výchovu
obyvatel, jak se chovat při mimořádných
událostech vč. živelných pohrom
• Zpracování/aktualizace koncepčních
dokumentů/plánů kraje v oblasti bezpečnosti,
krizového řízení a IZS
• Zvýšení interaktivity pro přípravu a výchovu
k ochraně obyvatelstva

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
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Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016–2020
Krizový plán Královéhradeckého kraje
Traumatologický a kardiologický program ZZS KHK
• Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2021–2025 (připravuje se)

Implementující subjekty
•
•
•
•

•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Složky IZS v Královéhradeckém kraji
Sbory dobrovolných hasičů
Ostatní zájmové skupiny (např. nestátní neziskové organizace, nestátní zdravotnická i sociální
zařízení, …)

Strategický cíl 5.3 Koordinované plánování a vysoká míra spolupráce
Seznam opatření strategického cíle 5.3
•
•

5.3.1 Efektivní aplikace a provázání strategického a územního plánování
5.3.2 Podpora partnerství, rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce

Opatření 5.3.1
Efektivní provázání a využívání strategického a územního plánování
Cíl opatření
Cílem opatření je tvorba a aplikace kvalitně připravených strategických a územních plánů na všech
úrovních.
Popis opatření
Tvorba a aplikace strategických plánů a dalších dokumentů bude sloužit ke koncepčnímu
rozhodování v souladu s udržitelným rozvojem, potřebami místních obyvatel i meziregionálními
vazbami a vztahy. Opatření je zaměřeno rovněž na zajištění kvalitních podmínek pro pořizování
územně plánovacích podkladů, územních plánů a souvisejících dokumentů. Dále je zaměřeno na
tvorbu dokumentů ověřujících možnosti a podmínky změn v území, sloužících jako podklad pro
pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování v území a územně
plánovací dokumentaci Královéhradeckého kraje – Zásady územního rozvoje Královéhradeckého
kraje, které jsou mimo jiné závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a
pro rozhodování v území.
Typové aktivity

Intervence kraje
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tvorba a aktualizace strategických
rozvojových dokumentů na všech úrovních
tvorba a naplňování strategií MAS, DSO,
aglomerace, obcí a dalších územních celků
tvorba a digitalizace územně-plánovacích
dokumentů na všech úrovních
podpora zpracování a realizace jiných
odborných dokumentů pro rozvoj obcí
zajišťování vzájemné provázanosti
jednotlivých územních strategií

•

odborný servis pro přípravu koncepcí a
strategií
• informování a osvěta zástupců veřejné
správy o problematice udržitelného rozvoje
a možnostech uplatnění při tvorbě
rozvojových dokumentů
• metodická podpora místních samospráv v
regionálním plánování
• aktualizace územního plánu kraje – Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje,
soustavné sledování jejich uplatňování
• zabezpečení provozu a potřebného
upgradu portálu Pasport územně
plánovacích dokumentací obcí
Královéhradeckého kraje
• průběžná aktualizace Územně analytických
podkladů Královéhradeckého kraje
• pořízení a aktualizace územně plánovacích
podkladů – územních studií v případě
potřeby ověření možností a podmínek
změn v území u záměrů nadmístního –
krajského významu
• aplikace konceptu smart regionu a smart
village v rámci podpory rozvoje dané oblasti
• koncepční podpora spolupracujících
platforem pro rozvoj regionu (Regionální
stálá konference, Pakt zaměstnanosti KHK,
Chytrý region, Chytrý venkov, Platforma
sociálního bydlení atp.)

Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje
• Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
• Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje
Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Nestátní neziskové organizace
Orgány veřejné správy
Podnikatelské subjekty
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Opatření 5.3.2
Podpora partnerství, rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce
Cíl opatření
Živé partnerství všech aktérů místního rozvoje v regionech Královéhradeckého kraje.
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na všestrannou podporu spolupráce všech regionálních partnerů, místních
aktérů, činitelů regionálního rozvoje a dalších subjektů. Jedná se o vytváření partnerských a
komunikačních platforem, zapojování místních aktérů a komunit do plánovacích procesů, podporu
činnosti MAS a DSO. Na tomto poli je nezbytná rovněž podpora zapojení fungujících odborných
kapacit v oboru regionálního rozvoje úzce komunikujících s veřejnou správou, podnikatelským i
neziskovým sektorem. Stěžejní součástí opatření je rozvoj spolupracujících platforem pro rozvoj
regionu (Regionální stálá konference, Pakt zaměstnanosti KHK, Chytrý region, Chytrý venkov,
Platforma sociálního bydlení atp.). Opatření je dále zaměřeno na všestranný rozvoj meziregionální a
mezinárodní spolupráce veřejné správy, podnikatelského sektoru či kulturních, vzdělávacích a
odborných institucí. V oblasti zahraničních vztahů je primárním cílem prohlubovat spolupráci s
partnerskými regiony v souladu s praktickými dopady pro rozvoj všech oblastí života v kraji. V rámci
přeshraniční spolupráce je nutné nadále rozvíjet úzkou spolupráci především se sousedním
Polskem.
Typové aktivity
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

podpora fungování místních akčních
skupin, dobrovolných svazků obcí a
mikroregionů
podpora zavádění a uplatňování metody
LEADER
podpora metropolitního partnerství
zavádění komunitního přístupu při řešení
lokálních záležitostí
spolupráce mezi obcemi při výkonu
veřejné správy
podpora meziregionální a mezinárodní
spolupráce subjektů veřejné správy a
dalších regionálních aktérů včetně
podnikatelského a neziskového sektoru
podpora všestranné přeshraniční
spolupráce s polskou stranou
zajištění CSS servisu pro obce
společné nákupy služeb v rámci DSO a
dalších seskupení
podpora obcí s rozšířenou působností pro
naplňování jejich role v regionálním
partnerství
podpora partnerství a spolupráce subjektů
na trhu práce v regionech
posílení role ORP v podpoře rozvoje obcí
v rámci obvodu
podpora užší spolupráce přes hranice
administrativních celků

Intervence kraje
• vytváření a udržování efektivní komunikační
platformy pro veřejnou správu a místní
aktéry v KHK
• posílení role a využití potenciálu odborných
kapacit v oblasti regionálního rozvoje
• podpora využívání smart řešení v rámci
regionálního rozvoje
• podpora činnosti DSO a MAS
• prosazování zjednodušení podmínek dotací
pro realizátory projektů
• sdružování prostředků pro efektivní realizaci
rozvojové politiky (rozvojový fond)
• aplikace konceptu smart regionu a smart
village v rámci podpory rozvoje dané oblasti
• podpora rozvoje spolupracujících platforem
pro rozvoj regionu (Regionální stálá
konference, Pakt zaměstnanosti KHK, Chytrý
region, Chytrý venkov, Platforma sociálního
bydlení atp.)
• posílení spolupráce kraje s ORP a nižšími
obcemi
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Vazba na strategické dokumenty a koncepce Královéhradeckého kraje

Implementující subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj a jeho organizace
Obce a města a jejich organizace
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Nadace a nadační fondy
Nestátní neziskové organizace
Orgány veřejné správy
Podnikatelské subjekty
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