
1 

 

SOUTĚŽ REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  

“BUĎTE INSPIRACÍ” 

PRAVIDLA SOUTĚŽE  

Vyhlašovatel soutěže: Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (dále RSK KHK) 

 

I. Cíl soutěže 

Cílem soutěže je v rámci partnerství RSK KHK a plnění její role ocenit regionální aktéry 
v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu 
Královéhradeckého kraje, tj. zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů 
Královéhradeckého kraje. Mohou tak být inspirací pro další projekty a regionální aktivity.  
 
Soutěž je členěna na 4 kategorie:  

- kategorie soutěže A Inspirace pro Chytrý region Královéhradeckého kraje  
- kategorie soutěže B Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje 
- kategorie soutěže C Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj 

- kategorie soutěže D Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje 
 
V rámci samostatných kategorií jsou dílčími cíli:  

Kategorie soutěže A: Inspirace pro Chytrý region Královéhradeckého kraje 
- hledat a odměňovat taková chytrá řešení, která mají přímý dopad na život občanů 

Královéhradeckého kraje a dokážou za pomoci moderních technologií a chytrých přístupů 
zkvalitnit život v Královéhradeckém kraji  

Kategorie soutěže B Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje 
- hledat a odměňovat takové projekty, které dokázaly využít integrovaného přístupu CLLD pro 

rozvoj venkova a dokážou za pomoci chytrých přístupů zkvalitnit život občanů na venkově. 
Kategorie soutěže C Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj 

hledat a odměňovat takové projekty, které dokázaly využít integrovaného přístupu ITI pro 
rozvoj území Hradecko-pardubické aglomerace a dokážou za pomoci moderních technologií a 
chytrých přístupů zkvalitnit život urbánním území Královéhradeckém kraji  

Kategorie soutěže D Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje 
- vyhodnotit město/obec Královéhradeckého kraje, které se nejlépe v předchozím roce 

věnovalo podpoře a zdokonalování podnikatelského prostředí a spolupracovalo se 
soukromým sektorem v oblasti rozvoje podnikání na svém území 

 

II. Způsobilí soutěžící 

Kategorie soutěže A: Inspirace pro Chytrý region Královéhradeckého kraje 
Způsobilými soutěžícími jsou:  

- obce, města, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí se sídlem na území 
Královéhradeckého kraje  

- organizace zřizované obcemi z Královéhradeckého kraje 
Soutěžící předkládá projekt, který splňuje následující kritéria:  

- obsahuje chytrá a inovativní řešení s dopadem na území Královéhradeckého kraje 
- jedná se o realizovaný, ukončený nebo zahájený projekt v programovém období  

EU 2014–2020 
- je podpořen fondy Evropské unie 
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Kategorie soutěže B Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje 
Způsobilými soutěžícími jsou:  

- předkladatelé projektů integrovaných nástrojů do výzev MAS v Královéhradeckém kraji 
Soutěžící předkládá projekt, který splňuje následující kritéria:  

- obsahuje chytrá a inovativní řešení s dopadem na území Královéhradeckého kraje 
- jedná se o realizovaný, ukončený nebo zahájený projekt v programovém období EU 2014–

2020 
- je podpořen fondy Evropské unie 
- projekt musí být v souladu se strategií CLLD  

 

Kategorie soutěže C Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj 
Způsobilými soutěžícími jsou:  
 žadatelé projektů s rozhodnutím Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace s místem 
realizace projektu na území Královéhradeckého kraje 
Soutěžící předkládá projekt, který splňuje následující kritéria:  

- jedná se o integrovaný projekt, který obsahuje chytrá a inovativní řešení s dopadem na území 
Královéhradeckého kraje 

- jedná se o projekty, který získal kladné vyjádření Řídicího výboru ITI v programovém období 
EU 2014–2020 a je tak v souladu se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

 
Kategorie soutěže D Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje 
Způsobilými soutěžícími jsou:  

- obce, města z Královéhradeckého kraje 
- v rámci hodnocení jsou zvýhodněny obce nižších správních stupňů 

Soutěžící předkládá přihlášku do regionálního kola národní soutěže Investičně atraktivní region 
v souladu se zadáním agentury CzechInvest. 
 

III. Vyhlášení soutěže a přihláška 

Soutěž je vyhlášena od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020. 
Přihlášení do soutěže je možné formou přihlášky přímo podané soutěžícím, případně nominací dalším 

subjektem se souhlasem přihlašovaného subjektu.  

Přihlásit jeden totožný projekt do více kategorií není možné. 

Soutěžící přihlašuje svůj projekt přes on-line formulář na adrese www.chytryregion.cz/soutez. 

 

IV. Hodnocení 

Hodnocení přihlášených projektů v kategoriích soutěže A, B, C je prováděno na základě předem 
stanovených hodnotících kritériích uvedených na stránkách www.chytryregion.cz/soutez. 

Hodnocení přihlášených obcí v kategorii soutěže D je prováděno v souladu s hodnocením národního 

kola soutěže Investičně atraktivní region uvedených na stránkách www.czechinvest.org. 

 

V. Vyhlášení vítězů 

Vyhlášení vítězů bude provedeno v březnu 2020 na jednání RSK KHK. 

 

http://www.chytryregion.cz/soutez
http://www.chytryregion.cz/soutez
http://www.czechinvest.org/

