
 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje II. (02/2018–01/2020)“ je spolufinancován EU. 

Konference „Příležitosti pro region“ 

10. 10. 2019 od 9:00 Hradec Králové, Tereziánský dvůr 

12:15 – 13:00 oběd s možností networkingu 
 

II. Blok 13:00 – 16:30 Partnerství v regionu = Regionální stálá konference = co pomůže našim obcím 

13:00 – 13:30 Partnerství v regionu: pomohla RSK rozvoji kraje a jaké jsou další plány? Zita Kučerová, 
Centrum investic, rozvoje a inovací 

RSK Královéhradeckého kraje se snaží maximálně využít svého potenciálu. Platforma je aktivní i ve 
vztahu k rozvoji dalších činností, nad rámec „povinných“ úkolů. Nově se v roce 2019 podařilo otevřít 
téma dostupného bydlení, udržitelného zemědělství a chytrého venkova. Připravujeme akademii 
chytrého regionu, umožňující interaktivní vzdělávání v oblasti inovací pro rozvoj obcí, podnikání, 
připravujeme inkubátor sociálních podniků. Potřebujeme znát potřeby našich obcí, abychom 
dokázaly správně a efektivně nasměrovat naši pomoc, jak na to?  

13:30 – 14:00 Jak probudit vnitřní síly venkovských (mikro)regionů, Radim Perlín, Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta, RURAL 

Venkovské obce a regiony jsou mnohdy v situaci, kdy vnitřní potenciál je vyčerpaný a pouze vnější 
intervence a podpory mohou znovuoživit region. Je tomu opravdu tak nebo může probudit a 
nastartovat vnitřní síly sám region. Zajímavá diskusní přednáška může být inspirací nejen pro 
starosty. 

14:00 – 14:30 Role MAS v našem kraji, chytřejší venkov – co se podařilo a jaké jsou plány, jak a v čem 
pomohly MAS našemu kraji, Jana Kuthanová, Krajské sdružení NS MAS ČR 

Role místních akčních skupin nacházíme zejména v podpoře lokálních komunitních aktivit. Dozvíme 
se, jak se daří MAS v našem kraji tuto svou úlohu plnit, jaké jsou konkrétní výsledky, příklady 
nejzajímavějších projektů. Jaká bude budoucnost MAS a jaké mají plány v období po roce 2020. 

14:30 – 15:00 Kolik nás bude? Výsledky prognózy vývoje počtu obyvatel v obcích ORP našeho kraje a co nám 
výstupy říkají, Tomáš Kučera, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

Královéhradecký kraj má jako jediný v rámci ČR zpracované výhledy počtu obyvatel dle všech 15 
správních území obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k rozdílným socioekonomickým podmínkám 
a vývoji lze v perspektivě očekávat odlišný vývoj jednotlivých správních obvodů, který lze vhodnými 
nástroji a intervencemi více či méně ovlivnit, nebo bude nezbytné se mu přizpůsobit. Realistická 
představa o budoucích potřebách představuje nedílnou součást podkladů plánování a řízení rozvoje 
území.  

15:00 – 15:30 Hrozí sociální propad našim obcím? Roman Matoušek, Petr Lang, Úřad vlády ČR, Agentura 
pro sociální začleňování 

Jak rozpoznat, kdy je ohroženo sociální prostředí a klima v obci a jak posoudit rozsah sociálního 
vyloučení? Agentura pro sociální začleňování má na úroveň každé obce dostupné informace o 
exekucích, sociálních dávkách, nezaměstnanosti nebo o problémech ve vzdělávání. Tato oblast úzce 
souvisí též s možnostmi dostupného bydlení. V přednášce zazní i návrhy řešení a návrhy z národní 
úrovně i možnosti, které má kraj i obec nebo ASZ. 

15:30 – 16:00 Dostupnost zdravotních služeb a jejich význam pro úspěšný rozvoj regionu, Luděk Šídlo, 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

Jaká je struktura a dostupnost vybraných ambulantních zdravotních služeb a jakou roli mohou mít 
pro budoucí rozvoj jednotlivých obcí a jejich zázemí? Situace v Královéhradeckém kraji bude zasazena 
do celostátního kontextu. Prezentované výstupy mohou významně přispět k diskusi o budoucím 
vývoji sítě poskytovatelů zdravotních služeb ve vazbě na Koncepci zdraví Královéhradecké kraje. 

16:00 – 16:30 diskuze 
16:30 ukončení 


