Konference „Příležitosti pro region“
10. 10. 2019 od 9:00 Hradec Králové, Tereziánský dvůr
8:30 – 9:00 registrace
I.

Blok 9:00 – 12:15 Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně a s prosperitou

9:00 zahájení, uvítání, hejtman KHK
9:10 – 9:30 Kam směřuje Královéhradecký kraj po roce 2020, Pavel Hečko, Královéhradecký kraj
Kraj má zpracovanou novou Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027, která určuje hlavní
směry dalšího rozvoje regionu. Budou představeny priority krajské regionální politiky pro nové
programové období po roce 2020.
9:30 – 10:00 Podpora EU 2021+ regionům a obcím, Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj
Dozvíte se aktuální stav přípravy ČR na období EU 2021+. V současné době je IROP jeden z nejvýznamnější
operačních programů, podporující regionální rozvoj kraje. Jak tomu bude v novém období? Kam bude cílit
podpora, kde pomůže rozvoji obcí a měst nový IROP, jaké má hlavní priority.
10:00 – 10:30 RSK z pohledu a podpory regionální politiky státu, David Koppitz, Radana Kratochvílová,
Ministerstvo pro místní rozvoj
RSK jsou v současné době podpořeny ve všech krajích. Zástupci MMR budou diskutovat, zda se jejich role
daří naplňovat, zda využívají svůj potenciál a hlavně, jaké je uvažovaná jejich role po roce 2020. Budou
moci tato partnerství hrát roli při stanovení specifických potřeb podpory z evropské a národní úrovně a co
je smyslem regionálních akčních plánů?
10:30 – 10:45 pauza
10:45 – 11:15 Ekonomický rozvoj obce a města jako významný faktor úspěchu obce, Patrik Reichl, CzechInvest
Ekonomická prosperita obce, města, regionu je jeden z významných faktorů podporující a posilující
regionální význam a kvalitu života. Významnou roli v rámci podpory ekonomického rozvoje hraje agentura
CzechInvest. Dozvíte se, zda a jak může podpořit ekonomický rozvoj vašeho regionu ve vazbě na investiční
příležitosti a zaměstnanost.
11:15 – 11:30 Potenciál rozvoje přeshraniční česko-polské spolupráce a co nového EU 21+, David Machač,
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česko-polské pohraničí nabízí možnosti přeshraniční spolupráce v ekonomickém, společenském,
kulturním i sociálním prostředí. Můžete se inspirovat nejzajímavějšími projekty, které pomohly
nastartovat a podpořit region. Je i čas přípravy na další možnosti EU, budou představeny první návrhy
priorit a plánovaných podpor OP česko-polské spolupráce.
11:30 – 12:00 Strategický rozvoj kraje a dotační podpora obcím KHK, Ivana Kudrnáčová, Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Kraj se intenzivně připravuje na nové výzvy. Má nachystány další kroky, které rozpracovávají hlavní směry
krajské politiky, podporuje koncept chytrého regionu, usiluje o zatraktivnění regionu a posílení
konkurenceschopnosti (Strategie investičních příležitosti, Koncepce zdraví, Strategie zaměstnanosti).
Budou též představeny plánové podpory z krajských zdrojů, zacílené na podporu našich obcí a měst.
12:00 – 12:15 Udržitelné nakládání s vodou v Královéhradeckém kraji v době klimatické změny, Karel Klíma,
Královéhradecký kraj
Přesto, že samosprávy krajů nemají přímé kompetence v oblasti vodního hospodářství, Královéhradecký
kraj koncentroval své možnosti do nástrojů, které využívá k prosazování vodního zájmu v území. V době
vodního blahobytu nás nic nenutí přemýšlet o tom, že vodní zdroje na území kraje jsou limitované a
nenahraditelné. Tato doba je minulostí. Jaké konkrétní kroky kraj činí v této oblasti a na co je dobré být
připraven.

Projekt „Rozvoj Královéhradeckého kraje - chytře, efektivně, s prosperitou“ je spolufinancován EU.

