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Zápis z 22. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje 

Datum a místo konání: 

22.června 2022, od 10:00 hod., Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 

1245, sál zastupitelstva. 

Přítomni: 36 (viz prezenční listina) 

- Členská instituce RSK dle statutu (členové s hlasovacím právem), přítomno 13 členů z 20 

- Stálí hosté, ostatní hosté, zástupci sekretariátu RSK 

Program zasedání: 

1. Zahájení zasedání a úvod 

2. Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z Národní stálé konference, role RSK v Národním plánu 

obnovy - brownfieldy a kreativní centra 

3. Aktivity a aktuality v rámci RSK a regionálního rozvoje 

4. Regionální akční plán KHK na období 2021+ 

5. Datový portál KHK 

6. Hospodářsky a sociálně ohrožená území v kraji 

7. Komunitně vedený místní rozvoj 2021+ 

8. Sčítání lidu, domů a bytů 2021 

9. Různé, diskuse a závěr 

1. Zahájení zasedání a úvod 

Předseda RSK KHK a hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček uvítal přítomné členy a hosty a 

úvodním slovem zahájil 22. zasedání RSK KHK. 

Mgr. Martin Červíček oznámil počet přítomných členu RSK a potvrdil usnášeníschopnost RSK. Dále oznámil 

zapisovatele zápisu z jednání RSK - Mgr. Tomáš Merta (zástupce sekretariátu RSK, Centrum investic, rozvoje a 

inovací). 

Mgr. Martin Červíček představil jednotlivé navržené body programu RSK. Poté navrhnul přehození bodu 4. 

Datový portál KHK za bod 5. Regionální akční plán KHK na období 2021+. Ze strany účastníků nebyly k tomuto 

kroku žádné připomínky. 

Aktualizace členů RSK KHk: 

• Nový zástupce Regionální inovační strategie (náhradník) - Daniela Antropiusová - R1S3 manažer za 

KHK 

• Nový zástupce Agentury pro podnikání a inovace (stálý host) - Klára Drašnerová - projektový manažer 

pro KHK 

Projekt „Regionálnístálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 

•.. EVROPSKÁUNIE MINISTERSTVO 
• Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 
* Operační program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. informovala členskou základnu RSK o reakci rezortů na usnesení RSK KHK 4/21/2021 

„Regionální stá/á konference Královéhradeckého kraje vyzývá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo kultury ČR ke zrychlení přípravy podmínek čerpání komponent Národního 

plánu obnovy Regenerace území se starou stavební zátěží a Podpory ku/turně-kreativních odvětví.". Reakce 

rezortů byla v březnu 2022 zaslána písemně všem členům RSK. Usnesení bylo komunikováno i na Národní stálé 

konferenci (NSK) v květnu 2022. Aktuální informace k tématu budou sděleny v další části tohoto jednání. 

Zita Kučerová dále informovala o schváleném usnesení RSK korespondenčním hlasováním ve dnech 

24. 3. -30. 3. 2022. Hlasování se zúčastnilo celkem 16 z 20 členů RSK. Všech 16 členů hlasovalo pro schválení. 

Usnesení 1/22/2022/RSK: 

„Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schvaluje „Výroční zprávu Regionální stálé konference 

Královéhradeckého kraje za rok 2021". 

Další usnesení RSK bylo schváleno korespondenčním hlasováním ve dnech 25. 3. - 1. 4. 2022. Hlasování se 

zúčastnilo celkem 12 z 20 členů RSK. Všech 12 členů hlasovalo pro schválení. 

Usnesení 2/22/2022/RSK: 

„Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schvaluje „Analýzu využití fondů EU v 

Královéhradeckém kraji za období 2014-2020". 
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2.Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z Národní stálé konference, role RSK v Národním plánu 

obnovy -brownfieldy a kreativní centra 

Ing. Jitka Barcalová, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR, seznámila členy a hosty RSK s aktuálními 

informacemi z národní úrovně. 

Závěry z 19. zasedání Národní stálé konference 

Řešen především Národní plán obnovy, Akční plán SRR a Regionální akční plán 

Komora ITI a IPRÚ - implementace integrovaných územních strategií pokračuje uspokojivě 

Komora CLLD - 180 MAS v ČR standardizováno 

o Plenární zasedání - aktuální stav přípravy politiky soudržnosti 2021-2027, probíhá příprava 

programů přeshraniční spolupráce 

Programové období 2021-2027 

Již spuštěny první výzvy - v únoru byla vyhlášena výzva OP ŽP na kotlíkové dotace 

o Byly schváleny Dohoda o partnerství (DoP) a OP Technická pomoc (OP TP) - činnost RSK a 

MAS může pokračovat 

Schváleny OP Zaměstnanost (OP Z) a OP Jan Amos Komenský (OP JAK) 

Do konce roku 2022 nebo začátku roku 2023 dojde k dílčímu přeprogramování DoP a 

programů pro programové období 2021-2027 - řešeny musejí být zejména potřeby 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
• Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 

• * Operační program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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vyplývající z uprchlické vlny z Ukrajiny, energetické krize a změny vybraných 

makroekonomických veličin - nárůst inflace (změny projedná Evropská komise) 

• Akční plán SRR ČR 2023-24 

Stav plnění aktivit 

Doplnění nových aktivit pro AP SRR 23-24 včetně vytvoření národního dotačního titulu MMR 

na podporu HSOÚ 

Harmonogram AP - v říjnu 2022 by měl být schválen Vládou ČR 

• Vyhlášení výzvy v programu Podpora revitalizace území 

• Demolice v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2022 

• Výzva bude vyhlášena v červnu 2022 (alokace 120 mil. Kč, max 10 mil. Kč na jednoho 

zadatele, max. až do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů) 

o V KHK mohou čerpat Broumov a Hostinné 

o Na stránkách MMR je ke stažení přehled podpořených projektů z programu Podpora rozvoje 

regionů 2022 

• Národní plán obnovy 

• komponenta 2.8 Brownfieldy 

• Proběhly konzultační dny v každém kraji 

• 14 specifických BF a 45 nepodnikatelských brownfieldů (BF) - cíl může být naplněn, realizace 

BF musí být splněna do roku 2025 

• Oznámena výzva pro podnikatelské BF (MPO) - přesné technické podmínky (DNSH, Energo, 

recyklace, klima atd.) budou prakticky totožné pro všechny části komponenty 

Ladislav Mlejnek - byla založena tzv. Regionální brownfieldová jednotka (RBJ) jako pracovní skupina RSK, sešla 

se 2x (únor + březen 2022), založena webová platforma www.chytryreg,on.czlbrownfieldy 

Martina Cepiová -Czechinvest v rámci pasportizace podnikatelského prostředí zmapoval BF a možnosti jejich 

regenerace - ověřována absorpční kapacita. Dne 19. 4. 2022 proběhl konzultační den k BF ve Smiřicích 

(zástupci ministerstvech, 17 účastníků z obcí a měst). Vydefinovány 3 typy BF. Není vyjasněna role RSK V NPO. 

Zita Kučerová - řeší se návrh, jakým způsobem bude probíhat hodnocení BF ze strany RSK (doporučení, 

bodování, prioritizace...) a jaké bude mít RSK kompetence. Do procesu budou zapojeni i členové RBJ. 

Martina Ceplová - v rámci RSK jsme byli seznámeni s projekty, které usilují o to být specifickými projekty. Z KHK 

se jedná o Vrbenského kasárna v Hradci Králové a Mayerovu továrnu ve Dvoře Králové nad Labem. 

Předseda RSK požádal členy RSK k přijetí usnesení v reakci na prezentované informace ke Komponentně 2.8 

Brownfieldy. 

Usnesení 3/22/2022: 

„Regionální stálá konference KHK bere na vědomí aktuální informace ke komponentě 2.8.1 Národního plánu 

obnovy (specifické brownfieldy) a je připravena se po obdržení pokynů ze strany MMR ČR zapojit do procesu 

hodnocení." 

Schváleno jednomyslně 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolujínancován Evropskou unii 

•.• 
EVROPSKÁIJNIE MINISTERSTVO 

• Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 
* . Operační program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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Karel Rejchrt - upozornění na případné dotační tituly pro HSOÚ. Některá města mají vyčerpán de minimis - 

limitace čerpání, území potřebuje zejména dotace do bydlení a podnikatelské činnosti. Je potřeba vyjednat pro 

tato území výjimku zde minimis nebo zvýšení její hranice. 

Jitka Barcalová - podnět bude předán kolegům z MMR. 

Ladislav Mlejnek - sbírají se podněty od územních partnerů z regionů HSOÚ, bude ještě projednáváno později 

v rámci programu RSK 

Miroslav Uchytil - IROP na další období chystá dotační programy na rekonstrukci škol (pouze specializace 

učeben). Existuje mapa ORP se stupnicí 0-10 podle toho, jak se území správního obvodu ORP vyvíjí. Mělo by 

dojít k přehodnocení priorit na kvantitu (přístavba školek nebo dalších modulů). Mapa by se měla zmírnit. Je 

potřeba do území alokovat více finančních prostředků. 

Michaela Brožová - tato stupnice je pouze pro mateřské školy a je závislá od demografické analýzy. ORP 

s malým koeficientem si na dotaci nesáhnou, prioritizace je potřeba z hlediska nízké alokace. U základních škol 

by podpora neměla směřovat do rozšiřování kapacit, pouze na zmíněnou specializaci. ROP ještě není schválen. 

Centrum pro regionální rozvoj (CRR) tyto problémy vnímá, ale bariérou je nízká alokace. 

Miroslav Uchytil - IROP je z pohledu tohoto koeficientu špatně nastaven. 

Martin Červíček - kraj bude usilovat o dotace z přeshraničního programu ČR-PL. Chystá projekty silnic. Je 

avizováno znatelné snížení prostředků do silniční infrastruktury. Je možné debatovat o navýšení prostředků na 

silnice z IROP? 

4Michaela Brožová - došlo ke snížení alokace z IROP na silnice z 25 miliard na 10 miliard Kč. Cesta v ROP na 

navýšení není. Mělo by se jednat o posílení financí do SFDI. 

Martin Červíček - stát bude mít z důvodu napjatého státního rozpočtu problém udržet alespoň stávající 

každoroční objem financí v SFDI. 

Komponenta 4.5 Regionální kulturní a kreativní centra 

Představení harmonogramu (cca 30. 6. 2022 bude vyhlášena výzva) 

Participace ze strany RSK při prvním kole hodnocení (začátek v září 2022) 

7-9 členů jmenovaných prostřednictvím RSK obdrží způsobilé žádosti daného kraje --> 

hodnotící arch obsahující 8 kritérií hodnocení --> hodnotící archy budou u každého z projektů 

zpruměrovány a bude sestavena celková matice 

Odbory kultury krajských úřadů byly s tímto seznámeny 

Ladislav Mlejnek - RSK je připravena se zapojit do hodnocení. Nyní se čeká na vyjasnění pokynů ze strany 

Ministerstva kultury (MK). Hodnotitelé budou vybírání z Pracovní skupiny Kultura a členské základny RSK. 

Kateřina Churtajeva - vše podstatné bylo zmíněno. Již známe kritéria, ale stále neznáme pravidla. Alokace na 

komponentu je 2,7 mld. Kč, počítá se s 15 centry v celé ČR. Pro KHK je alokace 164 mil. Kč a pro jeden projekt 

max. 50 mil. Kč. Tzn., že v kraji může být podpořen více než jeden projekt. 

Zita Kučerová - máme termín, kdy bude vyhlášena výzva a zároveň již známe termín, kdy bychom jako RSK 

mohli schválit hodnotitele. Je potřeba doladit s MK podmínky, za jakých může daný hodnotitel projekty 

hodnotit, který sektor bude reprezentovat a doložení střetu zájmu. 

Projekt ‚ Regionální stá/á konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 

• . EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
• Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 

Operačni program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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Předseda RSK požádal členy RSK k přijetí usnesení v reakci na prezentované informace ke Komponentně 4.5 

Regionální kulturní a kreativní centra. 

Usnesení 4/22/2022: 

„Regionální stálá konference KHK bere na vědomí aktuální informace k zapojení RSK do hodnocení 

komponenty 4.5 Národního plánu obnovy (Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center) a je 

připravena korespondenčně jmenovat hodnotitele do ukončení výzvy a následně schválit výslednou 

hodnotící matici pro Ministerstvo kultury ČR." 

Schváleno jednomyslně 

. Informační systém projektových záměrů (ISPZ) 

o 24 tisíc projektových záměrů - za KHK 460 záměrů, 43 mld. Kč 

o Kvalitní i aktuální data ze strany sekretariátu RSK KHK 

o Nejvíce požadavků je na projekty z oblasti dopravy (15 mld. Kč) a sociální služby (5 mld. Kč) 

Apel na vkládání projektových záměrů obcí - projekty na jednom místě a znalost absorpční 

kapacity 

• Výsledková evaluace programového období 2014-2020 

Probíhá vyhodnocování podle jednotlivých krajů (KHK přijde na řadu v září 2022) 

• Aktivity MMR a územních partnerů na evropské úrovni 

CZ PRES - Konference Inovativní region: Příležitosti a výzvy (9. 11.-li. 11. 2022 Jeseník) 

5 
Diskuze: 

Karel Rejchrt -jeden objekt zapsán agenturou CzechInvest jako BF. Při hodnocení žádosti o dotaci vyšlo najevo, 

že se o BF nejedná. Mělo by dojít ke sjednocení definice, co je BF. 

Martina Ceplová - dlouhodobě se oto usiluje, každé ministerstvo si ovšem termín BF vykládá po svém. 

Jitka Barcalová - ministerstva na to mají své metodiky, jednotná definice BF neexistuje. 

3. Aktivity a aktuality v rámci RSK a regionálního rozvoje 

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. a Ing. Ladislav Mlejnek, zástupci sekretariátu RSK KHK, informovali o proběhlých i 

aktuálních aktivitách sekretariátu RSK KHK od posledního jednání RSK. 

. 0bdobí2021+ 

o Byla vydána Publikace příležitosti pro region 2021+ (www.chytryregion cz/publikace) 

o Proběhla konference Příležitosti pro region - 7. ročník (20. 1. 2022) 

www. chytryregion.cz/konference-2022 

• Chytrý region 

Účast na konferenci ISSS 2022 (16.-17. 5. 2022) - stánek Chytrého regionu a zisk 1. místa 

v soutěži Zlatý erb (Datový portál Data KHK) 

Participace na konferenci Smart Region Tour- FIM UHK (31. 5.2022) 

Projekt „Regionálnístá/á konference Králové hradecké ho kraje/V. "je spolufinancován Evropskou unií. 

** EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 
Operační program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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Akadem je Chytrého regionu (www.chytryregion.cz/akademie) 

• 80 studentů, 14 on- line vzdělávacích modulů 

• 3 moduly před spuštěním (Dotace Královéhradeckého kraje, Základy dostupného a 

sociálního bydlení, Podpora lokální produkce) 

o Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání pro veřejnou správu (13. 1. 2022) 

o Workshop na odpovědné veřejné zadávání pro obce (30. 3. 2022) 

o Setkání sociálních podnikatelů a veřejných zadavatelů (25. 5. 2022) 

o Workshop Investice do veřejné infrastruktury (14. 6. 2022) 

o Konference Energetika 2022 (24. 5. 2022) - www.cirihk. cz/konference-energetika -2022.html 

o Workshop Moderní řízení reputace regionu (3. 6. 2022) - zaměřeno na marketing a place 

branding aneb jak budovat DNA kraje (CIRI, odbory regionální rozvoje a kultury, Czechinvest) 

Ing. Martina Saláková Šafková informovala o aktivitách odboru regionálního rozvoje: 

• Značka „To nejlepší z Královéhradeckého kraje" - propojeno s kampaní NS MAS 

„Regiony sobě", 35 úspěšných žadatelů, bude spuštěn nový web - spolupráce se 

správci značek (MAS a oblastní destinační společnosti) a s destinačními společnostmi 

(turistické oblasti) na tvorbě obsahu 

• Festival regionálních produktů Královéhradeckého kraje (23. 7. 2022 Šimkovy sady 

v Hradci Králové) - propojení s předsednictvím ČR v EU, prezentace regionálních 

producentů, regionálních potravin, sociálních podniků, MAS apod. 

Mgr. Ivana Kudrnáčová informovala o Rozcestníku pro starosty a o krajském dotačním 

programu Chytrá řešenív regionu KHK 2022 

6 • Starostuj.cz - metodická pomoc pro obce I. typu, zejména pro neuvolněné starosty, 

informace o správě obce, 6 oblastí, snaha o co největší aktuálnost (na rozdíl od jiných 

obdobných projektů financovaných z dotací) 

• Chytrá řešení v regionu KHK 2022 - podáno celkem 14 žádostí, podpořeno 13, 

rozděleno 2,3 mil. Kč (poptávka zejména po chytrém veřejném osvětlení), DT 

vyhlášen poprvé v roce 2020 (1 žádost obce Kuks - chytré parkoviště), počet 

podaných žádostí od té doby roste 

Vyhlášení 2. ročníku soutěže „Bud'te inspirací" 2022 

cílem soutěže je ocenit regionální aktéry v KHK přispívající inovativními projekty k 

rozvoji Chytrého regionu, inspirovat k realizaci dalších projektů a regionálních aktivit 

a propagovat dobré myšlenky realizované v našem kraj 

Předseda RSK požádal členy RSK k přijetí usnesení v reakci na soutěž „Buďte inspirací" 2022. 

Usnesení 5/22/2022: 

„Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schvaluje podmínky a vyhlášení 2. ročníku soutěže 

BUĎTE INSPIRACÍ." 

Schváleno jednomyslně 

. Sociální oblast a zaměstnanost 

Mgr. Jana Hanušová informovala o aktivitách v oblasti zaměstnanosti, sociálního podnikání a 

dostupného bydlení: 

Aktivity Paktu zaměstnanosti KHK - připravuje se nový projekt z OP Z (tříletý projekt) 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 

‚ EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
* • Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 

* 

Operačni program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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• Spolupráce s regionální a národní úrovní - zapojení do pracovní skupiny 

MPSV (možnost zasahovat do nastavení výzev z OP Z) 

• Týden vzdělávání dospělých -2. ročník zahajovací konference (7. 11. 2022) 

• Ocenění společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ - přihlášeno 17 

společností, slavnostní vyhlášení 11. 10. 2022, ceny vytvoří SUPŠ HK 

Sociální podnikání 

• Krajský dotační program na podporu sociálních podniků 22RRD15 - Podpora 

sociálního podnikání na území KHK - probíhá hodnocení žádostí 

• 5. Veletrh sociálního podnikánív Hradci Králové (3. 11. 2022) 

• Seminář k výzvě z OPZ+ Podpora sociálního podnikání (14. 10. 2022) 

• Mapování sociálních podniků v KHK - aktualizace katalogu 

• Inkubátor sociálních podniků 

• Burza filantropie - předpoklad spuštění v roce 2023 

Dostupné bydlení 

• Platforma dostupného bydlení 

• Tematický pracovní workshop Možnosti podpory rozvoje bydlení v obcích 

(31. 8. 2022) 

• Spolupráce s MMR, odbor sociálního začleiování - společný projekt, 

příklady dobré praxe v zahraničí - stáž v Nizozemí 

Martin Horák doplnil, že v rámci společného projektu Paktu zaměstnanosti KHK se možná jedná o poslední 

7 možnost skutečného zacílení financí do regionu pro konkrétní specifickou skupinu. 

• Cestovní ruch 

L. Mlejnek: Zástupci PS Cestovní ruch vydali v březnu 2022 kladné stanovisko při hodnocení 

projektů do výzvy v Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech - 

infrastruktura CR (6 projektů) 

Dotace, projekty a strategie 

L. Mlejnek: Monitoring čerpání dotací EU v KHK - KHK jako subjekt patří mezi nejlépe čerpající 

kraje v ČR, aktuální stav v regionu = 30 mld. Kč na více jak 5 tisíc projektů v kraji 

ISPZ - aktuální stav 458 projektů = 42 mld. Kč, čekáme na upgrade systému ze strany MMR, 

který přinese zjednodušení 

Zpracován Akční plán Strategie rozvoje KHK do roku 2024 

• Akční plán obsahuje aktivity/intervence kraje a jeho organizací, které vycházejí z 

návrhu aktivit/intervencí (z již schválené Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 

2021-2027) a rozpracovávají je do větší podrobnosti (garanti, nástroje, projekty...) 

• Obsahuje 4 přílohy (projekty, dotace...), AP byl schválen Radou kraje (25. 4. 2022) 

Předseda RSK požádal členy RSK k přijetí usnesení v reakci na prezentované informace. 

Usnesení 6/22/2022: 

„Regionální stálá konference KHK bere na vědomí aktuální informace za sekretariát RSK a regionální rozvoj 

KHK." 

Schváleno jednomyslně 

Projekt „Regionální stá/á konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 

EVROPSKÁ UNIE I MINISTERSTVO 
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Ladislav Mlejnek představil nový intervenční nástroj pro čerpání dotací EU v kraji, tzv. Regionální akční plán KRK 

na období 2021+. Aktuální verze RAP byla zaslána před jednáním. Součástí RAP je textová část (4 témata) + 

přílohy (seznamy projektů). Každý kraj bude mít tzv. regionální obálku s finančními prostředky. Vše se řídí 

metodickým pokynem MMR. Alokace na kraje byly schváleny na základě klíčů Asociace krajů ČR. 

Zita Kučerová doplnila, že RAP lze schválit teprve poté, co budou vyhlášeny první výzvy (aktualizace možná min. 

x za půl roku). První výzva bude pravděpodobně vyhlášena v aktivitě silnice. 

Předseda RSK požádal členy RSK k přijetí usnesení v reakci na prezentované informace. 

Usnesení 7/22/2022: 

„Regionální stálá konference KHK bere na vědomí aktuální verzi Regionálního akčního plánu KHK a je 

připravena korespondenčně schválit aktivity RAP KHK po zveřejnění harmonogramu IROP včetně finanční 

alokace." 

Diskuze: 

Jana Kuthanová poděkovala za podporu MAS ze strany KHK. Martin Červíček si váží aktivit aktérů v oblasti 

rozvoje kraje a kvituje záměry z regionu. MAS v minulém období získaly pro kraj více jak miliardu korun. 
8 

Martin Červíček se před přestávkou rozloučil s účastníky jednání a vedení 22. jednání RSK předal 1. náměstkovi 

hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Pavlu Bulíčkovi. 

Vyhlášena přestávka na 20 minut. 

Další část zasedání RSK KRK vedl 1. náměstek hejtmana Bc. Pavel Bulíček. 

5.Datový portál KHK 

Bc. Pavel Bulíček, Ing. Radmila Velnerová z Oboru analýz a podpory řízení KÚ KHK a Mgr. Tomáš Merta z CIRI 

přítomným představili Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK. Jedná se o centrální datové místo, 

jehož součástí je i katalog otevřených dat. Portál nabízí otevřená data, statistiky, analýzy, datové karty a mapy. 

Většinu z toho v interaktivní podobě. Portál využívá laická veřejnost, obce, úřady, studenti i média. Samotný 

vznik portálu se odehrával v dynamickém tempu 11 měsíců a nyní je inspirací pro další kraje, které mají zájem 

toto řešení převzít. V celorepublikovou známost se portál dostal po výhře v soutěži „Egovernment The Best 

2021" v kategorii krajů. Následně získal 1. místo v soutěži „Zlatý erb 2022" v kategorii nejinovativnější 

elektronická služba a nakonec i „Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě" v kategorii inovace 

zaměřená na občana. Na 13. října 2022 je na půdě FIM URK naplánován hackathon nejen nad otevřenými daty 

Královéhradeckého kraje. Portál je dostupný na adrese www.datakhk.cz. 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 
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Diskuze: 

Petr Kulíšek - na koho se obracet v případě požadavku na grafické výstupy z dat? 

Pavel Bulíček - na portálu Data KHK jsou uvedeny kontakty, na které se lze v případě potřeby obrátit. Důležité 

je si promyslet, co a jakým způsobem chcete vyjádřit. 

6.Hospodářsky a sociálně ohrožená území v kraji 

Ing. Ladislav Mlejnek prezentoval informace ke koordinaci tzv. hospodářsky a sociálně ohroženým územím 

(HSOú) v kraji dle SRR ČR 21+. RSK sbírá a analyzuje podněty z území, aby následně vznikly nástroje a 

intervence právě pro tato území. V KHK se jedná o Broumovsko a Královédvorsko. Královéhradecký kraj má 

obdobné vymezení dle vlastní metodiky do úrovně jednotlivých obcí (využití v krajských dotačních titulech). 

V rámci územní dimenze SRR ČR existuje vymezení i regionálních center vyššího řádu (7 měst v KHK), ve 

spolupráci s kraji bude MMR ČR vymezovat centra nižšího řádu (apel i ze strany našeho kraje a RSK) - 

potenciální vazba na dotace (např. IROP udržitelná doprava). Regionálními centry dle krajské strategie je 

v současné době min. 15 sídel SO ORP. 

HSOÚ se koordinují kvůli aktivizaci aktérů v území a podpoře absorpční kapacity, určení priorit projektových 

záměrů v území a provázanosti možností financování k prioritním projektům. V období 2021+ vyjednáváno 

zohlednění potřeb HSOÚ v nástrojích (např. OP TAK, OP Z+, NDT MMR, SFPI, brownfieldy). Chystá se národní 

dotační titul MMR na podporu HSOÚ. 

Koordinace HSOÚ v KHK - SO ORP Broumov a Dvůr Králové nad Labem - aktivity a dílčí kroky v území (ze strany 

sekretariátu RSK), leden-červen 2022: 

o koordinace aktivit s MMR ČR 

o situační analýza v území (problémy, potenciál...) 

o sběr a analýza projektových záměrů v území - databáze MAS v ORP 

zohlednění ISPZ - Informační systém projektových záměrů 

o reflexe pasportizace podnikatelského prostředí (CzechInvest) 

o dotazníkové šetření mezi podnikatelskými subjekty (CzechInvest + CIRI) 

o analýza čerpání dotací v regionu za období 2014-2020 

o setkání se zástupci obcí SO ORP + setkání s dalšími klíčovými subjekty 

o jednání užšího pracovního týmu (ORP, MAS, ClRl, popř. DSO a další) 

o jednání Výboru pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti ZK 

o koncepční/strategické dokumenty týkající se řešeného území 

Ladislav Mlejnek představil návrh regionálně specifických aktivit na základě zmapovaných potřeb regionu za SO 

ORP Broumov, materiál bude pak zaslán členům RSK. 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 
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Lukáš Zemánek informoval o setkání starostů, podnikatelů a významných aktérů v oblasti regionálního 

rozvoje dne 19. 4. 2022 v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem. Na setkání byla mj. i řešena prioritizace 

potřeb regionu, která vzešla primárně z podrobné analýzy databází projektových záměrů a pracovních setkání. 

Materiál bude také zaslán členům RSK. 

Ladislav Mlejnek požádal zástupce z Broumovska o doplňující komentář. 

Karel Rejchrt - chybí podpora individuálního bydlení přímo stavebníkům. Je potřeba zastavovat proluky 

v obcích lánového typu, ne realizovat zástavbu mimo hlavní uliční síť obce. Nezaměstnanost na Broumovsku 

není nijak extrémní. Czechinvest by měl doporučovat jiné zaměstnavatele než montovny. Broumovsko je 

specifické vtom, že se jedná o malý region (14 obcí v MAS i ve svazku obcí). Podpora chodníků nepřitáhne nové 

lidi do regionu. 

Martina Ceplová - území jez hlediska požadavků investora rozdělené. Musí tam být doprovodná infrastruktura, 

aby do území přišli investoři s přidanou hodnotou (např. inovační firmy). Pro práci na dálku z Broumova stačí 

sdílené kanceláře. 

Ivana Kudrnáčová - odbor regionálního rozvoje vytvořil podrobnou analýzu na základě 7 kritérií až do úrovně 

jednotlivých obcí. Jsou velké rozdíly mezi jednotlivými obcemi na území kraje včetně těch v HSOÚ. Existují i 

obce, jež jsou na tom hůře než obce, které jsou zařazeny do HSOÚ. Díky tornu lze ze strany kraje podporovat 

obce, které se nacházejí mimo dvě vymezená HSOÚ. 

Jana Kuthanová -je tato analýza veřejně dostupná? 

10Ivana 
Kudrnáčová - analýza je veřejně dostupná, na portálu Data KHK existuje interaktivní mapa do úrovně 

jednotlivých obcí. 

Jana Kuthanová - je to „časovaná bomba". Kritéria nejsou správně vybraná. V zelených číslech jsou hlavně 

obce, které se stavebně rozvíjejí (např. „satelity"). Je tam díky tomu nižší index stáří i více bytů. Čísla se 

v průběhu času budou měnit. Mělo by se jít ještě více do detailu. 

Pavel Bulíček - připomínky budou brány v potaz. Budeme toto dále monitorovat a reagovat na změny. 

Michaela Brožová - vymezení regionálních center nižšího řádu by se mohlo podpořit usnesením RSK ve smyslu, 

že MMR uzná centra definovaná v krajské strategii i v národní strategii regionální rozvoje. 

Zita Kučerová - vyjednávání MMR a krajů a vydefinování rolí a kompetencí. Je nezbytně nutné vydefinovat 

regionální centra nižšího řádu na krajské úrovni. V současné době neexistuje žádný metodický pokyn MMR. 

Není zřejmé, čím se při vymezování řídit. Přijmout k tomuto usnesení by bylo zbytečně urychlené. Měli bychom 

apelovat spíše na to, aby MMR co nejdříve vydalo metodické doporučení. 

Michaela Brožová - v rámci ROP se téma regionálních center týká výzev na udržitelnou dopravu včetně 

bezpečnosti a cyklo. První výzvy budou vyhlášeny jižv říjnu. 

Ladislav Mlejnek - na posledním jednání sekretariátů RSK bylo řečeno, že toto téma bude MMR řešit s kraji. 

Probíhají jednání o tom, zda se regionální centra vymezí komplexně nebo jen pro potřeby IROP. 

Pavel Bulíček - apel na případné setkání k tomuto tématu a na usnesení ve formě per rollarn. 

Lukáš Zemánek - téma by mělo být řešeno z centrální úrovně, ne vymezováno účelově pro splnění podmínek 

IROP. 

Jitka Barcalová - vzešlé podněty bude prezentovat kolegům na MMR, aby se s nimi dále pracovalo. 

Projekt „Regionáln(stálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 
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Pavel Bulíček poprosil o vydefinování usnesení RSK k regionálním centrům a příp. jeho zaslání a schválení 

korespondenčně, dále přednesl znění usnesení k informacím o HSOÚ výše. 

Usnesení 8/22/2022: 

„Regionální stálá konference KHK bere na vědomí aktuální informace ke koordinaci hospodářsky a sociálně 

ohrožených území v KHK." 

7.Komunitně vedený místní rozvoj 2021+ 

Jana Kuthanová, předsedkyně NS a KS MAS, přednesla novinky z oblasti CLLD v ČR i KHK. Koncepční části 

strategií MAS vloženy do monitorovacího systému. Z IROP bude podporováno 10 aktivit. Novinkou je, že 

minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu z projektu bude opětovně použito/bude připraveno k 

opětovnému využití. Kritérium potřeby regulačního plánu, architektonické nebo urbanistická soutěže u 

projektů k veřejným prostranstvím bude vypuštěno pro CLLD. Na základě jednání přijato na NSK v Litoměřicích 

usnesení (zohlednění specifik venkovských oblastí a neomezování podporovaných aktivit více než je s ohledem 

na podmínky striktně dané EU nezbytně nutné). Alokace IROP pro MAS v KHK. Celková dotace 849,5 mil. Kč (7 

% alokace z IROP) průměr na MAS 56,5 mil. Kč. Vzorec rozdělení v rámci ČR: 45 % počet obyvatel, 10 % rozloha 

území, 45 % počet obcí. PRV/SZP se stále administruje. OP Zaměstnanost+ (výzva pro CLLD - Podpora 

komunitně vedeného místního rozvoje), MAS v KHK jsou v tomto OP připraveny žádat (pouze jedna MAS nemá 

zájem). Podařilo se zajistit 100% financování. OP Technologie a konkurenceschopnost - návrh na rozdělení 

alokace tak, aby každá MAS (i malá) měla alespoň minimální hranici pro podporu projektu v plné výši (tzn. 1 mil. 

Kč dotace). Předpoklad zapojení všech 180 MAS, u všech MAS v kraji je předpoklad prvního čerpání dotace cca 

39,7 mil. Kč, výzva bude spuštěna na podzim 2022. V OP Životní prostředí budou podporovány aktivity v oblasti 

snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury. Bude se jednat o ukázkové projekty, 

alokace pro MAS v celé ČR je pouhých 400 mil. Kč. Aktivity v OP ŽPjsou přímo šité na míru MAS (výsadba zeleně 

v extravilánu i intravilánu, zadržování vody v krajině apod.). MAS mají i další aktivity, např. řídí platformu MAPů. 

Připravuje se velký projekt na vzdělávání pro komunitně energetické pracovníky v každé MAS. 

Diskuze: 

Pavel Bulíček - kvituje aktivity v komunitní energetice. 

Jitka Barcalová - proč jedna z MAS v KHK nebude žádat o dotaci z OP Zaměstnanost? 

Jana Kuthanová - jedná se o MAS Broumovsko+. Není jí zřejmý důvod, území Broumovska přitom podobné 

aktivity potřebuje. 

Karel Rejchrt - většinově bylo odmítnuto, obce Broumovska vtomto projektu nevidí dlouhodobý přínos. 

Nejedná se o koncepční záležitost. Každá obec má pracovníka, který realizuje komunitní službu pro občany. 

Smysl by měla hlavně dlouhodobá podpora. 

Pavel Bulíček - aktivity lze díky tomu pokrýt ze státního rozpočtu/dotací a nemusí se na ně vykládat prostředky 

z obecních rozpočtů. Již zrealizované a realizované aktivity obcí na Broumovsku přesto ocenil. 

Projekt „Regionálnístálá konference Královéhradeckého kroje IV."je spolufinancován Evropskou unií. 

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 
Operačnĺ program Technická pomoc ROZVOJ ČR 



REGIONÁLNÍ 
STÁLA KONFERENCE 
KRÁLOVEHRADECKEF$O 
KRAJE I R I CENTRUM 

INVESTIC ROZVOJE 
A NOVACÍ 

Sekretariát Regionálni stálé konterence 

Karel Rejchrt - pokud by finance šly existujícím sociálním službám přes MAS Broumovsko, tak by daný projekt 

podpořili. Dublovat existující aktivity není ideální postup. 

Jana Kuthanová se dále hlásila do diskuze, ale z důvodu nedostatečné časové alokace na diskuzi, bylo 
přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 

8.Sčítání lidu, domů a bytů 2021 

Ing. Věra Varmužová, vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů hradecké pobočky Čsú, 
prezentovala výsledky SLDB 2021. Postupně jsou zveřejňovány na webu www.scitani.cz. Publikovaná data jsou 

již definitivní. Údaje jsou i ve Veřejné databázi. Za území, nižší než kraj, jsou zveřejňovány jen tabulky s jedním 

pohledem na data, např. věková struktura, vzdělání apod. Připravují se další výstupy za byty, ekonomickou 

aktivitu obyvatel, dojížďku a domácnosti. Další data o kraji lze nalézt na stránkách KS ČSÚ v Hradci Králové 

www.czso.cz/csu/xh/domov. Novinkou na stránkách ČSÚ je chatbot. V plánu (31. 10. 2022) je vydání publikace 

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje KHK 2021. Probíhá příprava nového 

webu ČSÚ (nejdříve na podzim web sčítání a cca v polovině roku 2023 se očekává spuštění stránek czso.cz). 

Bude spuštěn geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021. Téma Organizační statistika je nově 

k nalezení pod názvem Ekonomické subjekty. 

Diskuze: 

Ladislav Mlejnek - ČSÚ zveřejňuje data za MAS. Budou se ukazatele sledovat i za aglomerace? Usnadnilo by to 

analytické práce v regionech, nejen pro nositele ITI. 

Věra Varmužová - neměl by být s tímto problém, stačí zaslat požadavek. 

Tomáš Merta - ČSÚ avizovalo, že budou publikována data za čtvercovou síť lxi km. Věra Varmužová tuto 

informaci potvrdila. 

Lukáš Zemánek - proč nebyl vydán ukazatel Koeficient ekologické stability (KES) v datech za ÚAP 2020? 

Věra Varmužová - poprosila o zaslání dotazu emailem. Odpověď: Ukazatel Koeficient ekologické stability byl 

z ÚAP vypuštěn novou Vyhláškou 13/2018 Sb. 

9. Různé a závěr 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Pavel Bulíček poděkoval účastníkům za jejich dosavadní práci, spolupráci a 

součinnost. 

Zasedání bylo ukončeno ve 13:30 hodin. 

Další zasedání RSK KHK proběhne pravděpodobně na podzim 2022. 

Projekt „Regionální stálá konference Králové hradecké ho kroje/V. "je spolufinancován Evropskou unií. 

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 
Operační program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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Sekretariát Regionální stálé konference 

Veškeré prezentace a podklady z 22. zasedání RSK KHK včetně zápisu jsou uveřejněny na webu v sekci RSK 

www. chytryregion.cz/zasedani rsk. 

Zápis vyhotovil: Mgr. Tomáš Merta 

VHradci Králové, dne 27. 6. 2022 

Zápis byl schválen dne ..... 

Mgr. Martin Červíček 

hejtman Královéhrade kého kraje 

předseda RSK KHK 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 
Operační program Technická pomoc ROZVOJ ČR 


