




Tvorba Strategie rozvoje kraje 21+ komunitní formou…

březen 2018 – září 2019

březen – září analytické práce

duben úvodní setkání

květen dotazníkové šetření v obcích

podzim 2018 demografická prognóza KHK

září – duben PS RSK (3 kola) + další

říjen – duben návrhová část

květen – září finalizace, projednávání a SEA

Zastupitelstvo KHK

Rada KHK

Politický gestor

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

Odbor regionálního 
rozvoje, grantů a 

dotací

Regionální stálá konference KHK

Pracovní skupiny RSK

Odborný tým – zpracovatel SRK + SEA 

Regionální pracovníci

Obce a regiony

Další regionální 
subjekty

Odborná veřejnost

Ostatní odbory KÚ

Ostatní výbory

www.chytryregion.cz/strategie

http://www.chytryregion.cz/strategie


Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

ANALYTICKÁ ČÁST
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Profil + 
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VIZE 

Královéhradecký kraj je atraktivní a prosperující region, se spokojenými lidmi a dobrou kvalitou života, 

respektující principy udržitelného rozvoje. 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 
 
 

 

     

SP 1. 
Konkurenceschopný 

region 

SC 1.1 Znalostní 
ekonomika a 
prostředí pro rozvoj 
podnikání 

SC 1.2 Kvalifikované 
lidské zdroje a kvalitní 
vzdělávání 

SC 1.3 Rozvinutý 
a využívaný potenciál 
cestovního ruchu 

SP 2. 
Zdravá, stabilní a 

soudržná společnost 

SC 2.1 Odpovídající 
podmínky pro zdravý 
život populace 

2.2 Sociální stabilita a 
soudržnost 
společnosti 

SC 2.3 Vysoká úroveň 
kultury a trávení 
volného času 

SP 3. 
Efektivní 

infrastruktura a 
dostupnost 

SC 3.1 Kvalitní 
dopravní 
infrastruktura a 
dostupné regiony 

SC 3.2 Rozvinutá ICT 
infrastruktura pro 
digitální společnost 

SC 3.3 Efektivně 
využívané energetické 
zdroje 

SP 4. 
Kvalitní a čisté 

životní prostředí 

SC 4.1 Biodiverzita a 
ochrana přírody a 
krajiny 

SC 4.2 Šetrné a 
odpovědné udržitelné 
hospodaření 

SC 4.3 Eliminace 
negativních dopadů 
činností člověka na 
životní prostředí 

SP 5. 
Vyvážený rozvoj a 

správa území 

SC 5.1 Eliminace 
územních disparit a 
řešení regionálních 
specifik 

SC 5.2 Efektivní a 
transparentní veřejná 
správa a krizové řízení 
kraje 

SC 5.3 Koordinované 
plánování a vysoká 
míra spolupráce v 
území 



Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

www.chytryregion.cz/koncepce_chytry_region

Vstupní analýzy:

✓ Analýza současného stavu využití 
chytrých řešení v kraj

✓ Analýza příkladů dobré praxe

✓ Analýza společenských 
a technologických megatrendů

✓ Analýza možností financování 
chytrých řešení

✓ Rešerše koncepčních přístupů 
a dokumentů

https://www.chytryregion.cz/koncepce_chytry_region
https://www.chytryregion.cz/koncepce_chytry_region


III. Podpora 
SMART řešení

I. Budování 
sítě 

partnerů

II. Podpora 
znalostí

Budování sítě a posilování 
partnerství Chytrého 

regionu

Vyhledáváme, propojujeme 
a iniciujeme klíčové aktéry 
v regionu a koordinujeme 

vzájemnou spolupráci. Navázali 
jsme spolupráci s hlavními aktéry 

veřejné, státní správy, 
akademického a podnikatelského 

sektoru.

Posilování smart přístupů, publicita, osvěta, know-how

Usilujeme o zvýšení zájmu o SMART řešení, technologie a inovace v 
našem regionu. Poskytujeme kompletní informační servis v oblasti 
chytrých řešení. Inspirujeme příklady dobré praxe. Konzultujeme, 
iniciujeme a napomáháme konceptům chytrých přístupů na svět.

Podpora zavádění SMART 
technologií

Napomáháme obcím 
a regionálním partnerům 

s orientací v chytrých přístupech, 
pobízíme je k zavádění chytrých 

řešení a přístupů v regionu. 
Vyhledáváme chytrá řešení pro 

potřeby našeho regionu 
i našich partnerů. 

Pilíře/priority Chytrého regionu



Strategie investičních příležitostí KHK

• Navazuje na SRK KHK → rozpracovává prioritu 
konkurenceschopnost

• podmínky pro ekonomický rozvoj regionu →
podpora regionální ekonomiky

• práce se stávajícími investory → péče o rozvoj 
již zasídlených firem

• přilákání investorů → zvýšit zájem investorů o náš 
kraj, zviditelnit investiční atraktivitu našeho kraje

• zlepšení spolupráce mezi veřejným a privátním 
sektorem → nastavit systémový a koordinovaný 
přístup k investorům

www.chytryregion.cz/SIP

http://www.chytryregion.cz/SIP


Strategický cíl Priorita Opatření

Chytré umisťování a 

podpora investic v 

Královéhradeckém kraji

1. Koncepční přístup pro systematickou 

podporu investic

1.1 Budování sítě a rozvoj spolupráce partnerů

1.2 Strategický přístup veřejné správy k investorům

1.3 Koordinace stávajících funkčních platforem pro 

podporu konkurenceschopnosti kraje se strategií 

investičních příležitostí

2.  Informační a datový servis pro 

aktéry podpory investic = znalost 

prostředí

2.1 Přehled lokalit pro investování

2.2 Přehled lokalizačních faktorů

2.3 Přehled dotačních titulů

3. Marketing investičního prostředí 

v Královéhradeckém kraji

3.1 Sdílená propagace a společný marketing

3.2 Eventy

3.3 Online / offline (tištěné) nástroje

Struktura strategie – cíl, priority a opatření 



Strategie zaměstnanosti KHK

HLAVNÍ CÍLE:

➢ Posilovat soudržnost a usilovat o vyvážený, udržitelný a ekologicky 
příznivý rozvoj jednotlivých území kraje. 

➢ Posilovat samostatnost, zodpovědnost a vzájemnou soudržnost 
občanů, sounáležitost a hrdost ve vztahu k místu, kde žijí.

➢ Zajistit obyvatelům všech věkových skupin pestré a kvalitní možnosti 
vzdělávání včetně alternativních způsobů.

➢ Zvyšovat znalosti, dovednosti a možnosti uplatnění absolventů škol, 
posilovat flexibilitu a mobilitu zaměstnanců.

➢ Rozvíjet intenzivní spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a 
zaměstnavateli.

➢ Podporovat stabilizaci činorodých a samostatných mladých lidí v kraji.

➢ Zlepšit společenské, pracovní i sociální postavení seniorů v kraji.

www.zamestnanyregion.cz/cs/strategie-zamestnanosti-khk

• navazuje na SRK KHK → rozpracovává prioritu 
Konkurenceschopnost v oblasti lidských zdrojů

• orientuje vývoj regionu v oblasti hospodářské a 
sociální ve vazbě na lidské zdroje 

https://www.zamestnanyregion.cz/cs/strategie-zamestnanosti-khk


Vize
Královéhradecký kraj je příjemným a atraktivním místem pro spokojený život, práci a úspěšné podnikání.

Svou ekonomickou prosperitu staví na vzdělané a flexibilní pracovní síle, příznivém podnikatelském prostředí. Podporuje rozvoj progresivních oborů.
Vnímá odpovědnost za své obyvatele a má nastaven systém spolupráce v oblasti sociálního začleňování.

Prioritní oblast A.
Nabídka pracovní sily – flexibilní a vzdělaná pracovní 

síla

Prioritní oblast B.
Poptávka trhu práce

Prioritní oblast C.
Prostředí a sociální začleňování

Strategický cíl A.1

Zvýšit/Zkvalitnit výsledky vzdělávacího systému 

v návaznosti na potřebné kompetence absolventů

Strategický cíl A.2

Vytvářet nové příležitosti pro zvyšování znalostí a 

dovedností jedince v jakékoliv fázi lidského života

Strategický cíl A.3

Udržet zaměstnanost a zvyšovat adaptabilitu a mobilitu 

pracovní síly

Strategický cíl B.1 

Stimulovat rozvoj podnikání na území kraje a posilovat 

inovační schopnosti firem s důrazem na malé a střední 

podniky v kraji

Strategický cíl B.2

Zajistit a rozvíjet kvalitní zázemí a podmínky pro podnikání 

v Královéhradeckém kraji  

Strategický cíl C.1

Územní disparity a znevýhodněné oblasti kraje

Strategický cíl C.2

Vytvářet podmínky pro sociální integraci specifických skupin 

obyvatel s důrazem na prevenci  

Strategický cíl C.3

Aktivní stárnutí – rozvíjet nabídku aktivit pro plnohodnotný a 

kvalitní život seniorů a podporovat mezigenerační soužití

Strategický cíl C.4

Integrace zahraničních pracovníků a jejich rodin na území 

Královéhradeckého kraje

Priority Strategie zaměstnanosti KHK



Koncepce zdraví KHK

• krajský strategický rámec zejména v oblasti ochrany 
zdraví, zdravotního stavu obyvatelstva a zdravého 
životního stylu

• navazuje na SRK KHK → rozpracovává prioritu Zdravá, 
stabilní a soudržná společnost v oblasti zdraví a 
zdravého životního stylu všech věkových kategorií

• vychází ze Zprávy o zdravotním stavu obyvatel 
Královéhradeckého kraje 

• orientuje se na zdraví a zdravý životní styl obyvatel, 
tzn. na pohybovou aktivitu, zdravou stravu, 
prevenci,...

• oblast "zdravotnictví" řeší samostatná Koncepce 
zdravotnictví Královéhradeckého kraje (aktualizace 
03/2019–06/2020)

Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli 
pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení.



Návrhová část Koncepce zdraví KHK

Zdravější životní styl

•Správná výživa a 
stravovací návyky

•Podpora pohybové 
aktivity populace

•Zdravý životní styl

Podpora zdraví 
během celého života

•Zdravý start do 
životy, zdraví mladých

•Zdravé stárnutí

Snižování zdravotních 
rizik ze životního a 

pracovního prostředí

•Zdravé místní 
podmínky/Zdravé a 
bezpečné životní 
prostředí

•Pracovní prostředí

Zvládání/prevence a 
snížení výskytu 

onemocnění

•Snížení výskytu 
neinfekčních 
onemocnění

•Prevence infekčních 
onemocnění

Omezení zdravotně 
rizikového chování a 

duševní zdraví

•Prevence a snižování 
úrazů a poranění

•Snižování 
stresu/Zlepšování 
duševního zdraví 
seniorů

•Návykové látky

Na základě analytických výstupů bylo vydefinováno celkem pět priorit v oblasti zdraví a zdravého životního stylu

Královéhradeckého kraje po roce 2020.

Lidé mohou do značné míry ovlivnit své zdraví.

www.chytryregion.cz/zdravi

http://www.chytryregion.cz/zdravi




Informace k dotačním programům

▪ Dotační portál DOTIS: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

▪ Základní dokumenty:

Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu KHK (DOTIS – dokumenty
ke stažení)

Dotační programy (podmínky pro poskytnutí dotace)

Žádost o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

15

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/


Základní informace

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy v 9 samostatných oblastech:

Regionální rozvoj
Vzdělávání

Prevence rizikového chování
Volnočasové aktivity

Životní prostředí a zemědělství
Kultura a památková péče

Cestovní ruch
Program obnovy venkova

Sport a tělovýchova

16



krajské dotační programy 2020
Regionální rozvoj

▪ Je připraveno 11 dotačních titulů ( 9 vyhlášeno na konci 2019, 4 vyhlášeny v březnu 2020).

▪ Celková alokace do oblasti regionálního rozvoje je 22,9 mil Kč + 25,5 mil Kč.

▪ Novým dotačním programem pro 2020 je Podpora SHČMS v KHK s alokací 5 mil Kč, tento program je

určen na podporu činnosti kolektivů mladých hasičů SDH, na podporu všeobecné sportovní činnosti

členů SDH a na rekonstrukci či modernizaci objektů a zařízení využívaných pro práci s kolektivem

mladých hasičů .

▪ Daší nové programy budou na chytrá řešení v regionu, kreativní vouchery pro MSP.

▪ Pokračujeme v podpoře venkovských prodejen a v podpoře obnovy místních částí v obcích do 3 000 do

10 000 obyvatel.

▪ Plánujeme opět žádat na MV ČR o dotaci na ochranu měkkých cílů.

17



Krajské dotační programy 2020
Vzdělávání

Krajské dotační programy 2020
Prevence rizikového chování

• Je vyhlášen jeden program v alokaci 1,5 mil Kč.

• Jsou připraveny 3 programy v celkové alokaci 2,8 mil Kč.

• Podpora je zaměřena na rozvoj polytechnického vzdělávání, podporu digitalizace vzdělávání a na rozvoj 
nadání.

18



krajské dotační programy 2020
Volnočasové aktivity

• Je připraveno 5 samostatných programů v celkové alokaci 3,6 mil Kč.

• Podpora je zaměřena na akce pro děti a mládež, na mezinárodní spolupráci, na podporu celoroční 
činnosti, na táborovou činnost a na rekonstrukci a modernizaci objektů a zařízení využívaných pro volný 
čas dětí a mládeže.

• Vyhlašujeme již v říjnu a schváleny by měly být v únorovém zastupitelstvu .

19



krajské dotační programy 2020
Životní prostředí a zemědělství

▪ Je připraveno 6 dotačních titulů v celkové alokaci 15,9 mil Kč.

▪ Pokračujeme v podpoře hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví. Shodně jako v 2019 bude 

alokace min 10 mil Kč. Podpora vlastníků lesa do výměry 50 ha. 

▪ Oproti 2019 drobné změny  - rozšíření doby realizace projektu (od 1.11.2019 do 30.10.2020), zpřesnění 

těžby na odrůdy smrku (nyní nelze do datace uplatnit  jiné druhy dřeva než smrk a jeho odrůdy).

20



krajské dotační programy 2020
Kultura a památková péče

▪ Je připraveno 7 samostatných programů v celkové alokaci 22 mil Kč.

▪ Nově program na zachování nemateriálního kulturního dědictví (lidová hudba a tanec, slovesnost, 

lidové divadlo, hry, zvyky, obyčeje, obřady, technologické postupy a dovednosti, lidová řemesla a lidová 

umělecká tvorba) a také na podporu rezidence (podpora umělců příjíždějících do KHK na rezidenční 

pobyt s cílem sdílet zkušenosti v rámci umělecké a laické veřejnosti, síťování napříč regiony) a mobility v 

kultuře (výjezdy uměleckých souborů, umělců a odborníků z KHK do zahraničí za účelem rozvoje či 

prezentace své činnosti)

21



krajské dotační programy 2020
Cestovní ruch

▪ Jsou připraveny 3 dotační programy, již tradičně podpora TIC, cyklobusů a také podpora úpravy 

lyžařských běžeckých tras

▪ Podpora certifikovaných oblastních destinačních společností formou plošné podpory ve výši 400 000 Kč 

na jednu organizaci (v současné době máme 7 certifikovaných DMO a ty pokrývají celé území kraje), v 

rámci nich působí i lokální DMO, které také mají možnost certifikace.

22



krajské dotační programy 2020
Program obnovy venkova

▪ Vyhlášen v alokaci 45  mil Kč a předpoklad je navýšení v rámci 1.rozpočtové změny až o další 3 mil Kč.

▪ Pro obce do 3 000 obyvatel.

▪ Nově možno podpořit i nákup komunální techniky.

▪ POV má čtyři možné účely podpory:

1. občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

2. obnova památkového fondu 

3. obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží

4. nakládání s odpady

23



krajské dotační programy 2020
Sport a tělovýchova

▪ Je připraveno 8 samostatných dotačních titulů v celkové alokaci 23 mil Kč.

▪ Nově je program na podporu investic do sportovních objektů a zařízení ve výši 8 mil Kč.

Prostor pro diskuzi☺

24




