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Úvod 

Kontext vzniku zprávy 

Regionální stálá konference (RSK) je platforma pro vzájemný dialog partnerů regionu 

napomáhající lepší koordinaci aktivit v kraji ve vazbě na čerpání prostředků nejen 

z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). RSK zajištuje tvorbu a realizaci 

Regionálního akčního plánu (RAP). RSK prostřednictvím svého zvoleného zástupce 

partnersky spolupracuje s Národní stálou konferencí (NSK) zřizovanou Ministerstvem pro 

místní rozvoj ČR (MMR). Prostřednictvím svých členů komunikuje a šíří pozitivní dopady 

podpory získané z fondů EU. Podílí se na publicitě programů a projektů v koordinaci 

s řídicími orgány operačních programů. 

RSK je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní dimenze, do kterého 

aktivně vstupuje a svou činností by měla přispívat k naplnění tohoto konceptu i v rámci 

dalšího programového období 2021+, i když její tematický záběr se v čase postupně 

rozšiřuje i mimo problematiku ESI fondů. Úkolem RSK je rozvíjet dialog o územních 

prioritách v kraji a podílet na přípravě a realizaci územní dimenze. Rolí RSK jsou především 

plánování, koordinace, iniciace, monitorování, vyhodnocování, informování a propagace.  

Cílem projektu Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje je podpora absorpční 

kapacity a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských, národních či krajských zdrojů dle 

potřeb regionu založené na principu partnerství a spolupráce partnerů v území. RSK je 

platformou zapojenou také do přípravy na programové období po roce 2020 a naplňování 

aktivit definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+. 

Cílem výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity Regionální stálé konference 

Královéhradeckého kraje (RSK KHK), jejích pracovních skupin a sekretariátu v průběhu roku 

2021 s ohledem na role stanovené statutem RSK KHK.  

Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni. Jedná se 

zejména o odbor regionální politiky MMR ČR, jemuž získaná data umožní souhrnně 

zhodnotit fungování RSK a rovněž mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace 

územní dimenze. Zpráva bude zároveň součástí monitorování projektu Operačního 

programu Technická pomoc, z něhož je finančně podpořena činnost RSK KHK. 
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Zdroje pro zpracování zprávy 

Při tvorbě výroční zprávy RSK KHK se vycházelo z několika různých zdrojů. Mezi tyto zdroje 

patří: 

• činnosti Regionální stálé konference KHK 

• činnosti pracovních skupin RSK KHK  

• zápisy a prezentace z jednání RSK KHK a pracovních skupin 

• činnosti sekretariátu RSK KHK  

• zkušenosti a postřehy pracovníků sekretariátu RSK KHK 

• jednání všech sekretariátů RSK na MMR 

• sběr příkladů dobré praxe činnosti RSK KHK 

• aktuality z regionální i národní úrovně 

• informace z MMR a Národní stálé konference  

• emailová komunikace s partnery a řídicími orgány 

• informace zjištěné při setkávání s lokálními i regionálními aktéry 

• informace zjištěné během mapování absorpční kapacity  

• webový portál RSK KHK www.rskkhk.cz  

• web Územní dimenze www.uzemnidimenze.cz   

 

Sledované období bylo opět silně poznamenáno probíhající epidemií onemocnění Covid-19 

a s tím spojenými vládními omezeními, což mělo dopad na plánované akce a aktivity. Avšak 

tato situace umožnila realizaci nových a inovativních přístupů v rámci aktivit RSK, které 

budou popsány dále v rámci výroční zprávy (online setkání, webový portál, elektronický 

zpravodaj, e-learning atd.). 

  

http://www.rskkhk.cz/
http://www.uzemnidimenze.cz/
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Přehled aktivit a činností  

Zasedání Regionální stálé konference KHK 

RSK KHK je složena se zástupců regionálních 

partnerů, kteří zastupují jednotlivé sektory. Z toho 

Královéhradecký kraj má celkem 6 zástupců. 

Dalšími zástupci jednotlivých sektorů v RSK KHK 

jsou obce a města, místní akční skupiny, neziskové 

organizace, podnikatelský sektor, akademická sféra, 

úřad práce a další. RSK KHK tvořilo v roce 2021 

celkem 20 členů a stálí hosté. Novou členskou 

institucí RSK KHK se stala Česká biskupská konference. Předsedou RSK KHK v roce 2021 byl 

hejtman KHK Mgr. Martin Červíček. V roce 2021 se RSK KHK sešla celkem dvakrát. 

20. zasedání RSK KHK 

V pořadí již 20. zasedání Regionální stálé konference KHK se uskutečnilo 5. 5. 2021 

v Hradci Králové. Na úvod jednání byl schválen statut a jednací řád včetně aktualizace 

členské základny RSK a stálých hostů. Prvním bodem jednání byly aktuální informace 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR a sekretariátu NSK, které se týkaly závěrů z jednání 

ministryně s hejtmany, Informačního systému projektových záměrů, Regionálního akčního 

plánu, Územní dimenze 

v operačních programech, 

Národního plánu obnovy 

a Akčního plánu Strategie 

regionálního rozvoje 2021–

2022. V dalším bodě zástupci 

sekretariátu RSK ve spolupráci 

s Odborem regionálního 

rozvoje, grantů a dotací KÚ 

KHK informovali o aktuálních 

aktivitách v regionu, ale 

i dalších plánovaných krocích. 

Dále byly členům 

prezentovány výstupy proběhlých pracovních skupin RSK, aktuální informace v rámci 

akčního plánování rozvoje vzdělávání (KAP a MAP) a novinky za integrované nástroje ITI 

a CLLD. V rámci zasedání členové RSK KHK přijali mj. i usnesení 8/20/2021/RSK o schválení 

vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III za ORP 

Dobruška, Hořice, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Trutnov, Vrchlabí ve verzi 

k 30. 4. 2021. Prvních 6 MAP bylo schváleno RSK KHK korespondenčně v březnu 2021. 

Poslední dvě MAP Hradec Králové a Jičín se schválily později.  
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21. zasedání RSK KHK 

21. zasedání Regionální stálé konference KHK se konalo 14. 12. 2021 v Hradci Králové. Na 

úvod jednání byli členové informováni o schváleném usnesení RSK KHK korespondenčním 

hlasováním ve dnech 30. 9.–7. 10. 2021 (schválení vymezení území a nositele projektu MAP 

III v Královéhradeckém kraji za ORP Hradec Králové). V prvním bodě jednání informoval 

zástupce za MAP v KHK o aktuálním stavu podaných projektů MAP. Následně bylo RSK KHK 

schváleno vymezení území a nositele projektu MAP III v KHK za ORP Jičín. Zástupce MMR 

ČR představil aktuální naplňování aktivit akčního plánu Strategie regionálního rozvoje (SRR) 

na období 2021–2022 a harmonogram akčního plánu SRR pro období 2023–2024, vyhlášení 

nových dotačních titulů, stav integrovaných nástrojů, systémovou koordinaci HSOÚ, 

Dohodu o partnerství pro programové období 2021–2027 a Informační systém 

projektových záměrů (ISPZ). 

Poté proběhla diskuze ke 

komponentě Národního plánu 

obnovy (NPO) ke specifickým 

brownfieldům. Zástupce KHK 

zdůraznil, že velkým otazníkem 

jsou podmínky NPO, které 

nebyly v době konání zasedání 

známy. Zmíněna byla 

i komponenta NPO pro oblast 

kultury a kulturně-kreativních 

center. V reakci na diskuzi 

vyzvala RSK KHK ve svém 

usnesení MPO ČR, MMR ČR 

a MK ČR ke zrychlení přípravy podmínek čerpání komponent NPO Regenerace území se 

starou stavební zátěží a Podpory kulturně-kreativních odvětví. V dalším bodě zástupce 

sekretariátu RSK KHK informoval o aktuálních aktivitách sekretariátu RSK KHK proběhlých 

od posledního zasedání RSK KHK včetně aktuálního stavu přípravy Regionálního akčního 

plánu KHK 2021+ i dalších plánovaných krocích. Členové RSK KHK byli informováni 

o závěrech z jednání pracovních skupin RSK KHK. Jako poslední vystoupili zástupci za 

integrované nástroje ITI a CLLD, zástupce Svazu měst a obcí a Centra pro regionální rozvoj, 

kteří představili aktuální stav v těchto oblastech včetně přípravy čerpání v období 2021+. 

Seznam schválených usnesení RSK KHK prostřednictvím korespondenčního hlasování v roce 

2021: 

• Usnesení č. 1/20/2021/RSK (hlasování od 4. 3. 2021 do 11. 3. 2021) 

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schvaluje vymezení území 

a nositele projektů MAP III v Královéhradeckém kraji za ORP Broumov, Dvůr Králové 

nad Labem, Nová Paka, Nový Bydžov a Rychnov nad Kněžnou a ukládá předsedovi 

RSK podepsat „Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území realizace 

a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III“ (stav k 1. 3. 2021). 
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• Usnesení č. 2/20/2021/RSK (hlasování od 15. 3. 2021 do 22. 3. 2021)  

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schvaluje Výroční zprávu 

Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje za rok 2020. 

• Usnesení č. 3/20/2021/RSK (hlasování od 23. 3. 2021 do 30. 3. 2021)  

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schvaluje Zprávu o hodnocení 

plnění Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje – analýzu využití 

finančních prostředků z fondů EU za období 2014–2020 (k 31. 12. 2020). 

• Usnesení 1/21/2021/RSK (hlasování od 30. 9. 2021 do 7. 10. 2021) 

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schvaluje vymezení území 

a nositele projektu MAP III v Královéhradeckém kraji za ORP Hradec Králové 

a ukládá předsedovi RSK podepsat „Stanovisko Regionální stálé konference 

k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III“ 

(stav k 30. 9. 2021). 

 

Jednání pracovních skupin RSK KHK 

Regionální stálá konference zřizuje jako své poradní orgány pracovní skupiny (PS) pro 

stěžejní tematické oblasti daného regionu. Členy PS jsou významní aktéři a experti na daná 

témata. RSK KHK měla v roce 2021 celkem 13 fungujících PS. V roce 2021 pokračovala 

postupně aktualizace členské základny jednotlivých PS. Nově založenou pracovní skupinou 

je PS Brownfieldy, která bude fungovat jako Regionální brownfieldová jednotka KHK. 

Seznam pracovních skupin RSK KHK: 

• PS Brownfieldy  

• PS Cestovní ruch  

• PS Doprava 

• PS Chytrý region 

• PS Inovace  

• PS Kultura 

• PS Obce a města 

• PS Sociální oblast 

• PS Venkov 

• PS Vzdělávání 

• PS Zaměstnanost 

• PS Zdravotnictví  

• PS Životní prostředí  

 

Během roku 2021 se sešli regionální partneři v rámci pěti PS RSK. Jednání proběhla 

prezenční nebo online formou.  

Termíny jednání PS RSK KHK v roce 2021: 

• 21. 4. 2021 PS Zaměstnanost  

• 28. 4. 2021 PS Inovace 

• 24. 6. 2021 PS Vzdělávání 

• 10. 12. 2021 PS Inovace 

• 27. 10. 2021 PS Chytrý region 

• 26. 11. 2021 PS Vzdělávání 

• 29. 11. 2021 PS Kultura 
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PS Zaměstnanost (Pakt zaměstnanosti KHK) se konala 21. 4. 2021. Hlavními body jednání 

bylo představení nových členů 

výkonné rady, aktuální vývoj 

na trhu práce v Králové-

hradeckém kraji a informace 

o realizovaných projektech. 

Hlavním bodem diskuse byla 

aktuální situace v oblasti 

zaměstnanosti z pohledu 

dopadu pandemie Covid-19 

a předpokládaná predikce 

vývoje v roce 2021. Členové 

také projednali hlavní aktivity 

pro rok 2021 včetně 

regionálních disparit, hospodářsky slabých region, sociálního podnikání apod. 

Jednání PS Inovace (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) se uskutečnila online dne 

28. 4. 2021. Na jednání byli představeni noví členové, byly předány informace o pokroku 

v projektu Smart akcelerátor KHK II – aktivity development, mapování, marketing 

a vzdělávání a představení strategických intervencí RIS3 strategie za KHK včetně 

Královéhradeckého inovačního centra (KIC) – systémový nástroj podpory VaVaI v KHK 

(podpora aktérů, podpora inovací, vědy a výzkumu v kraji, expertní poradenství, vzdělávání, 

DigiHUB, networking, služby pro KHK, marketing VaVaI). 

Dne 24. 6. 2021 proběhlo jednání PS Vzdělávání. Na úvod setkání byl nově schválen statut 

a jednací řád a zvolen předseda pracovní skupiny. Hlavním bodem programu bylo 

představení připravovaných rámců pro investice do infrastruktury (pro střední školy 

a školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 

9 školského zákona) včetně návrhu kritérií výběru projektů, které jsou součástí 

Regionálního akčního plánu KHK 2021+. Dále byly podány informace o připravovaném 

projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK II (KAP KHK II) a byl představen projekt 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v KHK II (I-KAP II). 

Dne 27. 10. se v Hradci Králové uskutečnilo 7. jednání PS Chytrý region (Řídicí výbor 

Chytrého regionu), které se tentokrát zaměřilo především na oblast vzdělávání v oblasti 

chytrých řešení a informovanost a také na podporu zavádění chytrých řešení. 

Členové PS Cestovní ruch byli v listopadu 2021 zapojeni do hodnocení projektů v rámci 

Národního programu rozvoje cestovního ruchu, předložených v podprogramu 

Marketingové aktivity v cestovním ruchu, výzva 1/2021/117D72200, dotační titul č. 2 – 

Marketingové aktivity na oblastní úrovni. 

Jednání PS Kultura proběhlo 29. 11. 2021 v online prostředí. Cílem setkání bylo představit 

implementaci Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních 

odvětví Královéhradeckého kraje 2022–2030 včetně role pracovní skupiny. Součástí jednání 

byly i informace o plánovaných aktivitách v roce 2022. 
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PS Inovace (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) se konala online dne 10. 12. 2021. Na 

jednání byla řešena aktualizace metodiky akčního plánu RIS3 včetně schválení nových 

strategických intervencí včetně Krajského inovačního centra. Členům PS byl také 

představen nový Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK.  

Dne 26. 11. 2021 proběhlo online jednání PS Vzdělávání, kde byly projednány kritéria 

výběru projektů do Regionálního akčního plánu KHK. Dále byly představeny aktuální 

informace o projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK II a aktivity projektu 

Implementace Krajského akčního plánu v KHK II. 

Na přelomu listopadu a prosince 2021 byly do procesu přípravy Regionálního akčního plánu 

KHK 2021+ opět aktivně zapojeni členové PS Doprava, PS Sociální oblast a PS Zdravotnictví 

formou korespondenčního projednání a připomínkování.  

Regionální akční plán KHK 2021–2027  

Regionální akční plán 2021+ (RAP) je nový národní intervenční nástroj určený výhradně pro 

řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech v programovém období 2021–

2027. Jeho zpracováním byly dle metodiky MMR ČR pověřeny sekretariáty RSK 

a schválením samotné regionální stálé konference. RAP řeší vybraná témata, logicky 

podepřená a postavená na konsenzu klíčových územních partnerů a řídicích orgánů. V roce 

2021 pokračovaly práce na tvorbě Regionálního akčního plánu KHK na období 2021+. 

Témata řešená v RAP – Střední školství, Silnice II. třídy, Deinstitucionalizace sociálních 

služeb, Zdravotnická záchranná služba, byla průběžně komunikována se zainteresovanými 

subjekty včetně odborů krajského úřadu a PS RSK KHK. V červnu a v prosinci 2021 byly 

zaslány na MMR ČR průběžné verze RAP KHK projednané se členskou základnou RSK KHK 

i pracovních skupin.  
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Mapování projektů a monitoring dotací  

V roce 2021 byla pozastavena regionální databáze RSK KHK a došlo k přechodu na novou 

databázi MMR, tzv. ISPZ – Informační systém projektových záměrů, do kterého byly 

projektové záměry po jejich validaci 

a čištění naimportovány. V současné době 

již sekretariát RSK KHK průběžně mapuje 

absorpční kapacitu regionu formou sběru 

projektových záměrů přes tento nový 

systém + navíc stále sbírá podněty na 

poskytovatele dotací ve formě bariér 

čerpání a mapování tzv. bílých míst. 

Zároveň sekretariát RSK KHK pravidelně 

monitoruje čerpání dotací EU na území 

kraje a zveřejňuje na webových stránkách 

RSK KHK průběžné zprávy, které mají 

informativní charakter nejen pro členy RSK KHK a PS, regionální subjekty, ale např. i pro 

řídicí orgány k identifikaci bariér čerpání. Také pokračuje průběžný monitoring dotací pro 

obce a města v kraji formou online dotačního rozcestníku na webu RSK KHK. Zájemci z řad 

obcí a měst zde mohou nalézt všechny aktuální dotační výzvy, pomocí kterých lze 

financovat projekty z evropských, národních nebo krajských zdrojů. 

Ukázka výstupů monitoringu – Využití finančních prostředků ESIF 2014–2020 

v Královéhradeckém kraji dle operačních programů v mld. Kč (k 1. 10. 2021) 

 

Kontinuální sběr projektových záměrů probíhá prostřednictvím online formuláře, jenž je 

dostupný na stránce www.chytryregion.cz/projekty, která uživatele navede na stránky ISPZ. 

Uživatel si všechny své zde vložené projekty může dále upravovat či aktualizovat.  

Na stejnou stránku jsou rovněž zveřejňovány návrhy nových operačních programů na 

období 2021+. Potenciální žadatel o dotace má zde možnost vyplnit registrační formulář 

týkající se podnětu na poskytovatele dotací. Odpovědi ve formuláři poslouží k identifikaci 

bariér čerpání dotací a také ke zmapování bílých míst. 

http://www.chytryregion.cz/projekty
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Akce, publikační činnost a informovanost  

V roce 2021 se uskutečnily konference, regionální i tematicky zaměřené 

workshopy/semináře. Sekretariát RSK KHK připravil i online moduly pro zainteresované 

aktéry v kraji ve formě e-learningu. Konkrétně se jednalo o: 

• 7. ročník regionálních setkání (Bystré, Osice, Úpice, Volanice, Vysokov) 

• Workshop na téma „Role regionální brownfieldové jednotky v kraji“ 

• Workshop „Odpadové hospodářství měst a obcí“ 

• Veletrh sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji  

• Konference/seminář „Týden vzdělávání dospělých“ 

• Online moduly pro obce a veřejnou správu 

− RSK a územní dimenze v kraji 

− Informační systém projektových záměrů 

− Dotace EU pro obce a města 

− Úvod do Chytrého regionu 

− Chytrá demografická prognóza 

Regionální setkání „Rozvoj obcí a regionů 2022“ 

Na přelomu října a listopadu 2021 se uskutečnil 7. ročník již tradičních akcí pro zástupce 

obcí v každém okrese Královéhradeckého kraje, které jsou zaměřeny na aktuální informace 

z oblasti regionálního rozvoje, strategického plánování a dotační politiky. Cílem těchto akcí 

je i podnětná diskuse mezi regionálními partnery a vzájemné sdílení dobré praxe. Setkání se 

zúčastnilo více jak 130 

zástupců obcí a měst, ale 

i MAS, svazků obcí, kraje či 

odborné veřejnosti.  Na setkání 

nechyběly ani aktuality v rámci 

územní dimenze 2021+ od 

zástupců MAS ke komunitně 

vedenému místnímu rozvoji 

(CLLD) a Hradecko-pardubické 

aglomerace k nástroji ITI nebo 

i např. informace k rozvoji 

průmyslové zóny Solnice-

Kvasiny. 

 

Termíny a místa konání regionálních workshopů v roce 2021: 

• 19. 10. 2021 Volanice (Jičínsko) 

• 20. 10. 2021 Úpice (Trutnovsko) 

• 26. 10. 2021  Vysokov (Náchodsko) 

• 2. 11. 2021  Bystré (Rychnovsko) 

• 4. 11. 2021 Osice (Hradecko) 
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Regionální workshopy v letech 2014–2021 

 

Workshop na téma Role regionální brownfieldové jednotky 

Dne 7. října 2021 se konal diskusní workshop na téma „Role regionální brownfieldové 

jednotky“ v rámci Královéhradeckého kraje. Zástupci kraje/krajského úřadu, regionální 

kanceláře CzechInvest, rozvojové agentury CIRI a sekretariátu RSK KHK si navzájem předali 

aktuální informace k problematice brownfields a vzájemně diskutovali o budoucí roli 

regionální brownfieldové jednotky (RBJ) včetně jejího složení a plánovaných aktivit v kraji. 

Platforma s názvem Regionální brownfieldová jednotka Královéhradeckého kraje (RBJ KHK) 

bude fungovat jako pracovní skupina RSK KHK. Mezi hlavní úkoly/cíle RBJ obecně patří 

mapování brownfieldů, nabídka ploch pro investory, vzdělávání a propagace problematiky 

brownfieldů, poradenství a informovanost a spolupráce s národní mezirezortní pracovní 

skupinou.  
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Workshop Odpadové hospodářství měst a obcí – změny legislativy a možné přínosy 

cirkulární ekonomiky 

Workshopu zaměřeného na 

odpadové hospodářství měst 

a obcí, který se konal 29. června 

2021 v Hradci Králové, se 

zúčastnilo téměř 60 zástupců 

obcí, měst, firem a dalších 

organizací. Cílem workshopu 

bylo pomoci se zorientovat 

obcím z Královéhradeckého kraje 

v legislativních změnách v oblasti 

odpadového hospodářství, jako 

je například omezení skládkování 

od roku 2030 aj. Dále bylo cílem 

workshopu osvětlit, jak mohou obce ve své činnosti uplatnit chytrá řešení a prvky cirkulární 

ekonomiky a jak mohou financovat své projekty z dotačních, ale i dalších zdrojů. 

Představeny byly zkušenosti obcí a měst, prezentace firem představily konkrétní chytrá 

řešení. 

Veletrh sociálního podnikání  

CIRI ve spolupráci s Králové-

hradeckým krajem zrealizovalo 

23. 9. 2021 v Hradci Králové pod 

hlavičkou RSK KHK další veletrh 

sociálního podnikání. V rámci 

programu byly koordinátorkou 

Regionálního centra podpory 

sociálního podnikání předsta-

veny jak aktivity, které centrum 

realizuje, tak především plány do 

budoucna. Poté vystoupilo 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí. Přítomné sociální podniky 

se také dozvěděly o možnosti financování prostřednictvím bezúročného úvěru od Národní 

rozvojové banky.  

Úvodní konference k Týdnu vzdělávání dospělých 

Dne 8. 11. 2021 byla v Hradci Králové pod hlavičkou RSK KHK uspořádána úvodní 

konference k Týdnu vzdělávání dospělých, který probíhal v období od 8. do 12. listopadu 

2021. V dopolední sekci zazněla řada zajímavých příspěvků zaměřených na možnosti 

dalšího vzdělávání pro odbornou veřejnost, veřejnou správu či jednotlivce, uznávání 

kvalifikací a zvyšování adaptability zaměstnanců. Odpolední blok se zaměřil na práci 

s talenty napříč různými sektory, jako je vzdělávací systém, výzkumný či firemní sektor. 
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Účastníkům byly odprezentovány příklady dobré praxe a dozvěděli se také, jak pracuje 

s talenty vzdělávací systém a firmy. Na závěr v krátké diskusi se hledala řešení, jak práci 

s talenty v kraji zlepšit. 

Vzdělávací kurzy RSK KHK 

V roce 2021 připravil sekretariát RSK několik vzdělávacích modulů RSK ve formě e-learningu 

v rámci tzv. Akademie Chytrého regionu KHK.  

Online kurz „RSK a územní dimenze v kraji“ je primárně určen zainteresovaným subjektům 

a partnerům, kteří jsou zapojeni do koordinace územní dimenze s akcentem na území 

Královéhradeckého kraje. Jedná se především o členy a hosty RSK a zástupce pracovních 

skupin RSK. Kurz je zaměřen na popis principů územní dimenze a jejich typů, základní 

charakteristiku RSK, ale i integrovaných nástrojů jako jednu z možností naplňování územní 

dimenze, a stručné shrnutí uchopení územní dimenze v koncepčních dokumentech 

a dotačních programech. 

Modul „Informační systém projektových záměrů“ si klade za cíl seznámit potenciální 

uživatele z kraje s online nástrojem ISPZ, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

a RSK KHK je regionálním správcem a partnerem. Kurz je koncipován do několika krátkých 

kapitol, ve kterých se lze dozvědět základní informace o ISPZ, možnosti přihlášení a ukázky 

samotné správy projektových záměrů. 

Kurz „Dotace EU pro obce a města“ je zaměřen na představení operačních programů pro 

čerpání dotací z EU po roce 2020 s akcentem na žadatele z řad obcí a měst 

Královéhradeckého kraje. Kurz je koncipován tak, že zájemci nabízí možnost vybrat si ze tří 

způsobů vyhledávání čerpání finančních prostředků z EU – dle zdrojů, dle témat a dle 

nástrojů. Pod každým z nich nalezne požadovaný přehled dotací. V kurzu jsou uvedeny 

základní informace s odkazy na weby, kde lze najít aktuální informace. 

Vzdělávací modul „Úvod do Chytrého regionu“ je první ze série kurzů určených pro 

zástupce veřejné správy v kraji (obce, města, úřady, kraj). Účastníci se dozví, co je koncept 

Smart City/Village/Region, jaká jsou chytrá města a regiony současnosti i v zahraničí a jak se 

koncept Chytrého regionu rozvíjí v Královéhradeckém kraji. 

Cílem online kurzu „Chytrá demografická prognóza“ je přehlednou a srozumitelnou 

formou představit pracovníkům veřejné správy význam a použití demografického 

prognózování v oblasti plánování rozvoje regionu. Účastník kurzu je proveden celým 

procesem práce s demografickými daty, seznámí se s podstatou a významem 

demografických prognóz včetně výstupy demografické prognózy v Královéhradeckém kraji 

a její interpretace. 
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Ukázka vzdělávacího kurzu „Informační systém projektových záměrů“ 

 

 

Publikace „Příležitosti pro region 2021+“ 

Sekretariát RSK KHK ve spolupráci s Královéhradeckým krajem zpracoval již třetí publikaci 

v edici Příležitosti pro region, tentokrát pro období 2021+. Cílem publikace je pomoci 

starostům v jejich práci a úsilí, směřujícím k rozvoji kraje. Obsahuje nové podněty 

a informace, které starostové mohou využít při každodenním zodpovědném rozhodování, 

usměrňování a iniciování aktivit či hledání dalších možností a cest při řízení obce. 

V publikaci se starostové dále dozví, co nového přináší Evropská unie pro další období, 

dozvíte se o možnostech čerpání dotací, o plánování rozvoje obcí a kraje, o nových výzvách 

a trendech, které mohou posunout společnost žádoucím směrem. 
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Ukázka z publikace Příležitosti pro region 2021+ 

 

Zpravodaj RSK KHK 

V roce 2021 vydal sekretariát RSK KHK dvě čísla Zpravodaje RSK KHK. V první čísle se 

informovalo o 7letém působení RSK KHK či a přípravě na nové programové období 2021+. 

Druhé číslo se zaměřilo na úspěšnost čerpání evropských fondů na území 

Královéhradeckého kraje s akcentem na obce, kraj a místní akční skupiny. Zpravodaj RSK 

KHK je mj. uveřejňován elektronicky na webu www.rskkhk.cz.  

Ukázka zpravodaje RSK KHK 

 

http://www.rskkhk.cz/
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Webový portál RSK KHK 

Sekretariát RSK průběžně aktualizuje informace na webu RSK KHK www.rskkhk.cz, který 

slouží jako komunikační platforma s regionálními partnery. Tato stránka RSK KHK je 

rozcestníkem, na kterém si cíloví uživatelé mohou vybrat, co je v rámci územní dimenze 

a regionálního partnerství zajímá, ať už jednotlivá zasedání RSK či pracovních skupin, akce 

pořádané pod hlavičkou RSK, přípravu Regionálního akčního plánu KHK 2021+, monitoring 

dotací či mapování absorpční kapacity území (sběr projektů), aktuální informace 

k programovému období 2021–2027 nebo k integrovaným nástrojům ITI a CLLD a akčním 

plánům vzdělávání KAP a MAP. Na stránkách jsou ke stažení všechny výstupy a publikace 

zpracované sekretariátem RSK KHK. 

Ukázka webu RSK KHK 

 

 

Sekretariát Regionální stálé konference KHK 

Sekretariátem RSK KHK je regionální a investiční 

rozvojová agentura Centrum investic, rozvoje a inovací se 

sídlem v Hradci Králové, která zajišťuje chod RSK KHK po 

administrativně-organizační stránce, ale i veškeré 

odborné aktivity. Kontaktním e-mailem sekretariátu RSK 

KHK je rsk@cirihk.cz Činnost RSK KHK je financována z Operačního programu Technická 

pomoc. Z projektu jsou dle podmínek výzvy hrazeny náklady na realizaci aktivit a osobní 

náklady na tým sekretariátu. 

Komunikace s MMR ČR a dalšími resorty  

Sekretariát RSK KHK se pravidelně zúčastňuje setkání všech sekretariátů RSK se 

zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako sekretariátu Národní stálé konference 

včetně jejich společných setkání s odbory regionálních rozvojů, se zástupci řídicích orgánů 

operačních programů či ministerskými resorty. Cílem těchto jednání je koordinace aktivit 

v rámci projektů a vzájemný přenos informací. 

http://www.rskkhk.cz/
mailto:rsk@cirihk.cz
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Sekretariát RSK KHK pravidelně komunikuje s MMR, ve stanovených termínech řeší a plní 

úkoly, které jsou sekretariátu a RSK KHK ukládány, podává podněty ke zlepšení, a to buď 

elektronicky či osobně na setkáních sekretariátů RSK. Zástupci MMR se aktivně účastní 

všech zasedání RSK KHK, kde členům a hostům RSK prezentují aktuální informace z národní 

úrovně, reagují na jejich podněty, berou je na vědomí, popř. je dále posílají k řešení na 

ostatní řídicí orgány či NSK. RSK KHK včetně pracovních skupin a sekretariátu identifikují 

v rámci svých činností a jednání podněty na příslušné subjekty s očekáváním zpětné vazby.  

Zasedání Národní stálé konference 

Zástupce RSK KHK i sekretariátu RSK KHK se ve dnech 23. a 24. 6. 2021 zúčastnili 

17. zasedání Národní stálé konference, které se poprvé konalo v hybridní formě 

(kombinace online a prezenčního jednání v Praze). První den se účastnili jednání komory 

regionální (témata: územní dimenze a ÚDOP, usnesení RSK, RAP 2021+, akční plán SRR 

2021–22 a ISPZ, …). Druhý den na programu Plenárního zasedání NSK byl aktuální stav 

přípravy politiky soudržnosti 2021–2027, OP Spravedlivá transformace, Národní plán 

obnovy, vystoupení řídicích orgánů operačních programů a závěry ze setkání územních 

partnerů. 

Zástupce RSK KHK kraje i sekretariátu RSK KHK se dne 8. 12. 2021 účastnili i 18. zasedání 

Národní stálé konference, které se konalo v online prostoru. Jedním z témat, která na 

plenárním zasedání zazněla, byla oblast podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území 

(HSOÚ). Zazněly také aktuální informace od řídicích orgánů operačních programů k přípravě 

ČR na programové období 2021+. V souvislosti s projektovou přípravou byl územním 

partnerům prezentován v komoře regionální aktuální stav informačního systému 

projektových záměrů. Tématem byl také Národní plán obnovy, v němž se MMR soustředí 

na podporu projektů obcí a krajů zaměřených na revitalizaci území se starou stavební zátěží 

(brownfieldů) nebo demonstrativní projekty využívající technologii 5G. Ústředním bodem 

programu komory urbánní byla příprava programového období Evropské unie 2021–2027 

a nástroje Integrovaných územních investic. Komora komunitně vedeného místního rozvoje 

se zabývala implementací nástroje CLLD v novém programovém období. 
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Seznam zkratek 

 

CIRI   Centrum investic, rozvoje a inovací 

CLLD  Komunitně vedený místní rozvoj 

ČR   Česká republika 

ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy 

EU   Evropská unie 

HSOÚ  Hospodářsky a sociálně ohrožená území  

IN  Integrované nástroje 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

ISPZ  Informační systém projektových záměrů 

ITI  Integrované územní investice 

KAP  Krajský akční plán 

KHK   Královéhradecký kraj 

KÚ   Krajský úřad 

MAP  Místní akční plán 

MAS  Místní akční skupina 

MK  Ministerstvo kultury 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NPO  Národní plán obnovy 

NSK  Národní stálá konference 

OP   Operační program 

PS  Pracovní skupina 

RAP  Regionální akční plán 

RSK   Regionální stálá konference 

ŘO  Řídicí orgán 

SRR  Strategie regionálního rozvoje 

ÚDOP  Územní dimenze v operačních programech   
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