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Mapování absorpční kapacity

Proč sbíráme projekty:

• Znalost potřeb a připravenosti území 

• Podklady pro poskytovatele dotací 

+ dialog – bariéry čerpání, bílá místa,…

• Vyhlášení dotací dle potřeb

• Databáze projektů pro regionální akční plán, akční plán strategie kraje i ČR, národní 
investiční plán,… propojení s KAP, MAP, ITI, MAS,…

• Zvýšení absorpční kapacity – mít připravené projekty

• Možnost konzultace – příprava na nové období EU 21+

www.chytryregion.cz

http://www.chytryregion.cz/
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PORTÁL www.chytryregion.cz

• Informace k přípravě období EU 21+

• Příprava kraje – strategie rozvoje kraje

• Novinky a aktuality + kalendář akcí

•

Vše na jednom místě

http://www.chytryregion.cz/


• Snadná orientace v nabídce dotací

• Evropské, národní i krajské dotace na jednom místě

• Členění dle témat, možnost vyhledávání

• Odkazy na podrobné informace

Dotační rozcestníkVše na jednom místě

www.dotacnirozcestnik.cz

http://www.dotacnirozcestnik.cz/


Portál Chytrý region

• Inspiruje a vzdělává v oblasti chytrých řešení

• Umožnuje najít dodavatele a finance

• Ukazuje příklady dobrá praxe 

• Sleduje nejnovější trendy

www.chytryregion.cz/aplikace-pro-obce

Užitečné aplikace pro obce

Mít potřebné informace pro rozhodování o území

http://www.chytryregion.cz/aplikace-pro-obce


Mapový portál  www.chytryregion.cz/mapy
Mít potřebné informace pro rozhodování o území

Přehledné výstupy v mapách za obce, ORP, MAS, kraj,...
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▪ Příprava Královéhradeckého kraje na období EU po roce 2020

▪ Zapojení do procesu tvorby SRR ČR 2021+ na národní úrovni

▪ Participace na tvorbě nové krajské rozvojové strategie

▪ Předávání aktuálních informací územním partnerům 

Cílem je mít v regionu včas připravené projekty

Předáváme novinky, trendy 



• propojujeme obce a firmy

• předáváme příklady dobré praxe 

• iniciujeme zavádění SMART řešení

– konference, tematické workshopy

Proběhlé:

✓ Smart řešení v dopravě 

✓ Chytrá řešení v hospodaření s vodou

✓ Chytrá řešení v odpadovém hospodářství

✓ Smart kultura a cestovní ruch

✓ Chytrá řešení ve veřejné správě 

✓ Chytrá řešení v sociálních službách

✓ Úspory energií v obcích

www.chytryregion.cz/workshopy

Plánované – nová témata: 

Cirkulární ekonomika

✓ Oběhové hospodářství – zaměření na odpady

✓ Oběhové hospodářství – zaměření na textilní výrobu 
a odpady

Předáváme novinky, trendy

http://www.chytryregion.cz/workshopy


Příprava Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje
• Vzdělávání veřejné správy v oblasti chytrých řešení a přístupů v Královéhradeckém kraji 

• Návaznost na vzdělávaní na národní úrovni (např. projekty SMO ČR) či na akademické vzdělávání

• E-learningové, prezenční vzdělávání, exkurze pro přenos znalostí v praxi

• Příklady vzdělávacích modulů:  

Chytrá prognóza 
pro region

Modul 
v tématech 

Chytrého regionu 
KHK

Práce 
s regionálními 

daty

Vazba na národní 
vzdělávání

Sdílení dobré 
praxe

Jak založit, 
rozvíjet i 

provozovat 
sociální podnik 

Chytrý 
venkov 

Technologické 
trendy v oborech 

RIS3 KHK

Krajské dotační 
tituly 

pro smart řešení

Předáváme novinky a trendy, vzděláváme  
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Proč:

• Koordinace aktivit jednotlivých aktérů na krajské úrovni

• Propojování a síťování aktérů v regionu

• Mapování potřeb v regionu

• Předávání informací a zkušeností, 
potřeba sdílení dobré praxe

• Organizace tematických workshopů a seminářů

• Poradenství, konzultace, metodická pomoc

• Realizace společných projektů

Otevíráme nová témata v regionu  Dostupné bydlení 

www.dostupnebydlenihk.czPlatforma dostupného bydlení v KHK

http://www.dostupnebydlenihk.cz/


Proč:

• Poradenství, individuální konzultace

• Tematické konference, semináře, workshopy

• Exkurze do úspěšných sociálních podniků

• Vzdělávací moduly zaměřené na rozvoj sociálních podniků

• Veletrh sociálního podnikání v Hradci Králové

• Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního 
plnění v Královehradeckém kraji

• Propojování sociálních podniků a ostatních aktérů

www.socialnipodnikanihk.cz

Rozšiřujeme témata v regionu Sociální podnikání Zaměstnaný region 

www.zamestnanyregion.cz

http://www.socialnipodnikanihk.cz/
http://www.zamestnanyregion.cz/


Chytrý venkov a udržitelné zemědělství

Platforma Chytrého venkova a udržitelného zemědělství

Otevíráme nová témata v regionu  

• Koordinace aktivit aktérů na krajské úrovni

• Spolupráce s obcemi, KS MAS, SZIF,…

• Propojování a síťování aktérů v regionu

• Sdílení dobré praxe a předávání znalostí

• …
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Regionální workshopy 2019

• Krajské dotace pro obce a regiony

• Program obnovy venkova KHK

• Další dotační možnosti EU a ČR

• Příprava na nové období 2021+

• Strategie rozvoje KHK a další

Městys Častolovice (Rychnovsko) 12. 11. 2019, Kulturní dům

Obec Nemojov (Trutnovsko) 19. 11. 2019, Restaurace Nemojov

Město Vysoké Veselí (Jičínsko) 21. 11. 2019, Hostinec U Rybníka

Obec Stěžery (Hradecko) 26. 11. 2019, Obecní úřad Stěžery

Městys Žernov (Náchodsko) 28. 11. 2019, Hotel Rýzmburk

www.chytryregion.cz/workshopy-2019

Chceme být co nejblíže obcím a regionu

https://www.chytryregion.cz/workshopy-2019
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• Reagovat na potřeby území

• Maximálně využít potenciálu RSK

• Nové náměty – nová partnerství –
nové projekty 

Otevíráme nová témata v regionu 



Kontakt:
rsk@cirihk.cz

Zita Kučerová

www.rskkhk.cz

mailto:rsk@cirihk.cz
http://www.rskkhk.cz/

