
Regionální stálá konference 
Královéhradeckého kraje

23. zasedání

7. 12. 2022, Hradec Králové



1. Zahájení a úvodní 
informace 

Martin Červíček
předseda RSK, hejtman KHK



Program (9:00 – 12:00 hod.)
1. blok (9:00 – 10:25 hod.)

1. Zahájení a úvodní informace – Martin Červíček (předseda RSK, hejtman KHK)

2. Aktivity v rámci platformy RSK KHK (1.část) – Zita Kučerová (RSK/CIRI), Daniela
Antropiusová (RIS3)

3. Informace MMR ČR a závěry z NSK 14.11.2022 – Richard Nikischer (MMR ČR)

4. Aktivity v rámci platformy RSK KHK (2.část) – Ladislav Mlejnek (RSK/CIRI)

Přestávka (15 minut)

2. blok (10:40 – 12:00 hod.)

1. ITI Hradecko-pardubické aglomerace – Tomáš Kořínek (koordinátor ITI)

2. Komunitně vedený místní rozvoj v KHK – Jana Kuthanová (Krajská síť MAS)

3. Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK – Petr Kulíšek (zástupce MAP v kraji)

4. Informace územních partnerů – Jan Kratochvíl (MMR ČR, odbor pro sociální
začleňování), Jaroslav Štefek (Euroregion Glacensis)

5. Různé, diskuse a závěr

Prezentace a podklady na www.rskkhk.cz

http://www.rskkhk.cz/


Aktualizace členů RSK KHK 
Nový zástupce za akademický sektor (Univerzita HK)
Michal Strobach (pověřen k řízení činností v oblasti strategie a rozvoje)

+ náhradník: Ondřej Krejcar (prorektor pro vědu a tvůrčí činnost)

Nový zástupce za venkov (Spolek pro obnovu venkova)
Josef Kulek (starosta obce Provodov-Šonov, předseda SPOV)
+ náhradník: Libor Mojžíš (starosta městyse Žernov, místopředseda SPOV)

Nový zástupce za agenturu/odbor sociálního začleňování (MMR ČR)
Jan Kratochvíl (lokální konzultant)



Aktualizace členů RSK KHK

Po komunálních volbách chybí zatím aktuální nominace SMO ČR za:
• statutární město/zástupce ITI
• středně velká města

Jako hosté na zasedání RSK KHK prozatím pozváni:
Lukáš Řádek – náměstek primátorky Hradce Králové 
Vladan Kárník – starosta města Chlumec nad Cidlinou 



Schválená usnesení navazující na závěry 22. zasedání RSK 22. 6. 2022
(korespondenční hlasování: 5. 8. do 19. 8. 2022)

Usnesení 1/23/2022/RSK:
• Regionální stálá konference KHK apeluje na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby se urychlil

proces vymezení regionálních center nižšího řádu dle Strategie regionálního rozvoje (SRR) ČR
2021+ pro případné využití územní dimenze v Integrovaném regionálním operačním programu na
období 2021+ a dalších podpor v souladu s cíli SRR ČR 2021+, a je připravena se s
Královéhradeckým krajem aktivně zapojit do tohoto procesu.

Usnesení 2/23/2022/RSK:
• Regionální stálá konference KHK vyzývá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby zahájilo diskusi s

ostatními rezorty (např. MPO, MŽP, MK) a relevantními partnery (např. regionální brownfieldové
jednotky, CzechInvest, SFPI) nad jednotnou definicí brownfieldů a eliminací odlišných přístupů při
nastavování podmínek jejich revitalizace včetně dotačních a finančních nástrojů, a je připravena
se aktivně zapojit do tohoto procesu.

Usnesení 3/23/2022/RSK:
• Regionální stálá konference KHK dává podnět Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Českému

statistickému úřadu k nastavení pravidelného monitoringu a zveřejňování statistických dat za
vymezená území aglomerací a metropolitních oblastí v České republice, vedoucí ke zjednodušení
dostupnosti dat pro strategické plánovaní těchto území včetně ITI (obdobný přístup již funguje
pro místní akční skupiny – CLLD).

Hlasování se zúčastnilo celkem 16 z 20 členů RSK. Všech 16 členů hlasovalo pro 
schválení. Návrhy všech 3 usnesení byly přijaty.



Reakce MMR ČR na usnesení 1/23/2022 RSK 

Usnesení 1/23/2022/RSK:

• Regionální stálá konference KHK apeluje na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby se
urychlil proces vymezení regionálních center nižšího řádu dle Strategie regionálního
rozvoje (SRR) ČR 2021+ pro případné využití územní dimenze v Integrovaném
regionálním operačním programu na období 2021+ a dalších podpor v souladu s cíli
SRR ČR 2021+, a je připravena se s Královéhradeckým krajem aktivně zapojit do
tohoto procesu.

Reakce MMR:

• V průběhu září byla poslána krajům instrukce pro vymezení regionálních center
nižšího řádu s termínem do 10. 10. 2022. RSK jednotlivých krajů zaslaly v daném
termínu vymezení regionálních center nižšího řádu na MMR. Regionální centra nižšího
řádu vymezení z krajů bylo publikováno na stránkách územní dimenze. IROP bude se
zveřejněným seznamem pracovat a subjekty na něm zařazené se mohou ucházet o
podporu tam, kde je přítomnost na seznamu podmínkou udělení dotace.

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021


Reakce MMR ČR na usnesení 2/23/2022 RSK 
Usnesení 2/23/2022/RSK:

• Regionální stálá konference KHK vyzývá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby zahájilo diskusi
s ostatními rezorty (např. MPO, MŽP, MK) a relevantními partnery (např. regionální brownfieldové
jednotky, CzechInvest, SFPI) nad jednotnou definicí brownfieldů a eliminací odlišných přístupů při
nastavování podmínek jejich revitalizace včetně dotačních a finančních nástrojů, a je připravena se
aktivně zapojit do tohoto procesu.

Reakce MMR:

• Jednotný koncept pro definici není vhodný z důvodu zachování flexibility a přizpůsobení se podmínkám
podpory za různým účelem, z různých zdrojů včetně evropských a z různých resortů. Dle názoru MMR by
exaktní definice BF platná univerzálně pro všechny poskytovatele podpor omezila možnosti regenerace
těchto území, staveb či budov na nich umístěných.

• To je dle našeho názoru v souladu s textací klíčového strategického dokumentu pro tuto oblast v ČR –
„Národní strategie regenerací brownfieldů 2019–2024“ NSRB-2019-2024.pdf (mpo.cz). Tam na str. 3
v části „Základní pojmy“ je uvedeno následující, k výše diskutovanému zejména zvýrazněné podtržením:

• Brownfield je nemovitost (území, areál, pozemek, objekt), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i
kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.
Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. Jedná se o definici
obecnou. Jednotlivé parametry brownfieldů mohou být upřesňovány pro účely mapování brownfieldů,
využití v dotačních programech nebo v územních opatřeních (například minimální plocha brownfieldu,
míra nevyužití, doba nevyužívání nemovitosti apod.).

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/2019/8/NSRB-2019-2024.pdf


Reakce MMR ČR na usnesení 3/23/2022 RSK 

Usnesení 3/23/2022/RSK:

• Regionální stálá konference KHK dává podnět Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a
Českému statistickému úřadu k nastavení pravidelného monitoringu a
zveřejňování statistických dat za vymezená území aglomerací a metropolitních
oblastí v České republice, vedoucí ke zjednodušení dostupnosti dat pro
strategické plánovaní těchto území včetně ITI (obdobný přístup již funguje pro
místní akční skupiny – CLLD).

Reakce MMR:

• MMR vzalo usnesení na vědomí. Oslovilo Český statistický úřad. Nyní je potřeba
vybrat ukazatele pro sledování ve spolupráci s požadavky RSK a MMR 183
Oddělení urbánní politiky a strategií, které mají v gesci ITI.



3. Aktivity v rámci platformy RSK (1. část) 
Zita Kučerová – CIRI/RSK

Daniela Antropiusová – CIRI/RIS3



Aktivity v rámci platformy RSK

1. část
Chytrý region 
Sociální oblast
Zaměstnanost 
Výzkum a inovace 

2. část
Regionální akční plán (Doprava)
Vzdělávání
Kultura
Brownfieldy 
Akce, dotace, územní dimenze (Obce a města, Venkov, Regionální platforma)



Dotace na podporu chytrých řešení
• Vyhlášena další 4. výzva Krajského dotačního titulu Chytrá řešení v regionu 

Královéhradeckého kraje
• Příjem žádostí 1. 12. 2022 – 18. 1. 2023
• Alokace 2 mil. Kč
• V minulých výzvách podpořeno 23 projektů za 4,6 mil. Kč

Chytrý region Královéhradeckého kraje
– Co se událo

Soutěž Buďte inspirací 2022
• přihlášeno 15 projektů
• Vítěz kategorie Inovativní projekt (hodnoceno členy 

RSK): Technické služby Adršpach s projektem Online 
rezervační systém pro vstup do Adršpašských skal 
propojený s online nákupem parkovacího místa

• Vítěz kategorie Inovativní projekt – cena veřejnosti: 
Městys Žernov se projektem Chytré a energeticky 
soběstačné veřejné osvětlení v Žernově

www.facebook.com/chytryregionkhkwww.chytryregion.cz

http://www.facebook.com/chytryregionkhk
http://www.facebook.com/chytryregionkhk


• 14. 12. 2022 proběhne 8. PS pro Chytrý region
• Upgrade webu Chytrý region
• Téma Snižování uhlíkové stopy obce, udržitelnost obcí a měst

• Spolupráce s oddělením inovací CIRI (projekt SMACC II a další) a agenturou CzechInvest
• Zařazení do Líhně chytrých řešení – již máme pilotní obce

• Téma Energetika pro obce
• Sekce na webu Chytrého regionu (pomoc při energetických úsporách v obci)

• Téma Reputace místa/regionu
• workshop Moderní řízení reputace místa (06/2022), příprava vzdělávacího modulu
• vytvoření základní databáze subjektů s významnějším vlivem na reputaci kraje
• analýza digitální identity KHK (analýza pojmů asociovaných s krajem)

Líheň Chytrých řešení
• Líheň spuštěna – probíhá pilotní provoz
• 4 segmenty: Inspirace, Vzdělávání, Poradenství, Vývoj
• Pilotní témata:

• Udržitelná obec - snižování uhlíkové stopy obce
• Společensky odpovědné veřejné zadávání
• Řízení reputace obce/regionu

Příprava dalších témat:
• Efektivní komunikace obce s občany
• Digitalizace veřejné správy a kyberbezpečnost www.chytryregion.cz/lihen

Chytrý region Královéhradeckého kraje
– Co se aktuálně děje

http://www.chytryregion.cz/lihen


Akademie Chytrého regionu

• K prosinci 2022 otevřeno 15 on-line vzdělávacích modulů
• Nově otevřeno: Dotace Královéhradeckého kraje
• Brzy bude otevřeno:

• Základy dostupného a sociálního bydlení
• Podpora lokální produkce

• Chystáme:
• Městský marketing / reputace místa

www.chytryregion.cz/akademie

http://www.chytryregion.cz/akademie


Spolupráce s MMR, odbor sociálního 
začleňování (Agentura) a s MPSV

spolupráce na národní úrovni -
expertní skupina MPSV, přenos 
zkušeností z obcí našeho 
kraje, spolupráce na přípravě nových 
programů SFPI v oblasti bydlení

spolupráce při prosazení navýšení 
podpory de minimis pro oblast bydlení

Možnosti podpory rozvoje bydlení  v obcích

• poskytování poradenství – možnosti financování, 
jak zpracovat žádost pro OP Z+, konzultace záměrů

• prezentování příkladů dobré praxe, přehled 
vzdělávacích možností pro obce 

• v přípravě karty obcí – přehled stavu bydlení

Dostupné bydlení

https://www.zamestnanyregion.cz/dostupnebydleni

https://www.zamestnanyregion.cz/
https://www.zamestnanyregion.cz/dostupnebydleni


Zaměstnanost

Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+
Malá firma – INGTOP s.r.o., INGTOP METAL, s.r.o.
Střední firma – SPOFADENTAL, a.s.
Velká firma – Technické služby Hradec Králové

Zahajovací konference TVD
… 2. ročník - 7. listopadu 2022 od 10 hodin
… výstupy na webu Zaměstnaný region 
… prezentace moderních technologií ve vzdělávání

Příprava nového projektu Paktu zaměstnanosti 
… podání žádosti jaro 2022
… cílová osoby OZP a ohrožené sociálním vyloučením
… kulaté stoly s klíčovými aktéry v území

https://www.zamestnanyregion.cz/dostupnebydleni

https://www.zamestnanyregion.cz/cs/novinky/oceneni-55
https://www.zamestnanyregion.cz/cs/novinky/2022-10-konference-tvd-2022
http://www.zamestnanyregion.cz/
https://www.zamestnanyregion.cz/dostupnebydleni


Inkubátor sociálních podniků
• rozvoj sociálního podnikání v KHK a jejich

celospolečenského dopadu
• nové a stávající sociální podniky se sídlem či

provozovnou v kraji
• mentoring, vzdělávání a sdílení dobré praxe,

poradenství
• spuštěno 1. kolo – 8 žádostí, 5 bude podpořeno
• harmonogram:

5. Veletrh sociálního podnikání
• Proběhl 3.11. v Hradci Králové
• 14 stánků, cca 120 účastníků

Nový katalog sociálních podniků
• Nová tištěná verze katalogu
• Návaznost na odpovědné veřejné zadávání

Sociální podnikání www.socialnipodnikanihk.cz

http://www.socialnipodnikanihk.cz/


Výzkum a inovace – RVVI 2022
• 21. 4. 2022 + 12. 10. 2022
• Akční plán RIS3 2021+
• Nové strategické intervence v kraji

• Afropean Global University Alliance for Sustainable Societies (UHK)
• Screening a identifikace nových potenciálně antiviroticky působících látek s 

potenciálem využití proti viru SARS-CoV-2. (VaŠÚ Holovousy)
• DigIn4Tex (technologie na recyklaci a likvidaci textilu v souladu s GreenDeal) 
• Park 360° (komunitní energetické společenství)

• Asistenční vouchery 2022
• Smart akcelerátor II

• Vzdělávání (75 akcí)
• Finanční nástroje (AV + KV)
• Networking (19 akcí, více než 900 účastníků)
• Mapování (Hodnotové řetězce ve firemním sektoru, Výzkumné kapacity)
• Marketing VaVaI (Rozsviťme vědu v KrálovéVědeckém kraji, Značky sobě, 

podcasty)



Výzkum a inovace – 2023+

• Smart akcelerátor +
• Nosná témata: 

• Dekarbonizace – ESG, uhlíkový audit
• Cirkulární ekonomika – GreenDeal a textilní doména
• Digitalizace – eDIH, kybernetická bezpečnost, digitální audity, senzorika

• Finanční nástroje
• Asistenční vouchery
• Kreativní vouchery pro VO
• S4 vouchery
• DigiVouchery
• Inovační vouchery

• Vzdělávání
• Networking
• Marketing



2. Aktuální informace 
MMR ČR a ze zasedání NSK 

Richard Nikischer, MMR ČR



3. Aktivity v rámci platformy RSK (2. část) 
Ladislav Mlejnek – sekretariát RSK



Aktivity v rámci platformy RSK

2. část 
Regionální akční plán 
(Doprava)

Vzdělávání

Kultura 

Brownfieldy

Akce, dotace, územní dimenze 
(Obce a města, Venkov, Regionální platforma)



Regionální akční plán KHK 

Nový
integrovaný 

nástroj = 
alokace IROP 

pro území KHK 
1,7 mld. Kč



Schválené usnesení navazující na závěry 22. zasedání RSK 22. 6. 2022

(korespondenční hlasování: 7. 11. 2022 do 14. 11. 2022)

Usnesení 5/23/2022/RSK „Regionální akční plán KHK – aktivita 
Silnice II. třídy“:
• Regionální stálá konference KHK schvaluje „Regionální akční plán 

Královéhradeckého kraje 2021–2027 za aktivitu „Silnice II. třídy“ 
včetně přílohy (verze říjen 2022).

Hlasování se zúčastnilo celkem 16 z 20 členů RSK. Všech 16 členů 
hlasovalo pro schválení. Návrh usnesení byl přijat.



Regionální akční plán KHK 2021+

1 013,4 mil. Kč

196,4 mil. Kč 
+ speciální školy473,4 mil. Kč

99,0 mil. Kč

RAP 
KHK

Navýšení 
+79 mil. Kč

Schváleno v RSK 
14.11.2022  
(11 projektů za 1,5 
mld. kč)

PS Vzdělávání
9.12.2022  

https://www.chytryregion.cz/rap


Regionální akční plán KHK 2021+

• Výzvy IROP s vazbou na aktivity RAP
• 31. 8. – ZZS
• 20. 9. – silnice II. třídy
• 30. 11. – střední školy
• Rok 2023 – DEI, speciální školy

• Schvalování RAP
• Schvalovat lze po jednotlivých 4 aktivitách RAP
• Aktualizace možná min. 1 x za půl roku 

• Verze zveřejněné na webech:
• Územní dimenze – alokace dle krajů
• RSK KHK – dle aktivit, verze 

https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/rap
https://www.chytryregion.cz/rap


Vzdělávání
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

KAP KHK III

•Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KHK III – příprava a tvorba 

•Projednání KAP KHK III v PS Vzdělávání dne 9. 12. 2022

•Korespondenční schválení KAP KHK III členy RSK – 12/2022

https://www.kr-kralovehradecky.cz/kap.htm

https://www.kr-kralovehradecky.cz/kap.htm


Vzdělávání 
Strategické rámce MAP v KHK 2021+ 

MŠ = 1,7 mld. Kč 
(554 projektů)

ZŠ = 6,5 mld. Kč
(1 027 projektů)

Zájmové, neformální = 0,6 mld. Kč
(193 projektů)

----------------------------
Celkem = 8,8 mld. Kč
(1 774 projektů)

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021


Kultura



Schválené usnesení navazující na závěry 22. zasedání RSK 22. 6. 2022

(korespondenční hlasování: 2. 9. do 9. 9. 2022)

Usnesení 4/23/2022/RSK „Seznam hodnotitelů KKC v KHK v rámci výzvy NPO“

• Regionální stálá konference KHK jmenuje hodnotitele pro potřeby prvního kola
hodnocení projektových žádostí podaných v rámci výzvy Národního plánu
obnovy „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a
kreativní centra)“ na území Královéhradeckého kraje. Seznam hodnotitelů je
přílohou č. 1 a související metodika Ministerstva kultury ČR přílohou č. 2. tohoto
usnesení.

Schváleno celkem 7 hodnotitelů (+ 1 náhradník)

Hlasování se zúčastnilo celkem 14 z 20 členů RSK. Všech 14 členů hlasovalo pro
schválení. Návrh usnesení byl přijat.



Kultura 

• Výzva NPO skončila 12.9. (alokace KHK = 164 mil. Kč)
• RSK jmenovala 7 hodnotitelů + 1 náhradníka pro KKC v KHK

• Usnesení 4/23/2022/RSK (9.9.2022) – jmenování 

• V současné době probíhá hodnocení (termín do 11. 12. 2022)
• Podány celkem 4 projekty v KHK
• Výsledná matice bude zaslána členům RSK (12/2022) – per rollam 

• Usnesení 6/23/2022/RSK (6.12.2022) – nepodjatost a mlčenlivost

• Expertní komise MK ČR

https://mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html

https://mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html


Schválené usnesení navazující na závěry 22. zasedání RSK 22. 6. 2022

(korespondenční hlasování: 30. 11. 2022 do 6. 12. 2022)

Usnesení 6/23/2022/RSK – Nepodjatost a mlčenlivost členů RSK KHK při
korespondenčním projednání hodnotící matice projektů RKKC v KHK v rámci výzvy
NPO:

• Členové Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje se v souvislosti s
hodnocením projektů předložených v rámci Národního plánu obnovy Výzvy č.
0231/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci iniciativy Rozvoj
regionálních kulturních a kreativních center zavazují zachovat mlčenlivost a
prohlašují, že získané informace nevyužijí k vlastnímu prospěchu a získané
informace neposkytnou třetím osobám.

Hlasování se zúčastnilo celkem 16 z 20 členů RSK. Všech 16 členů hlasovalo 
pro schválení. Návrh usnesení byl přijat.



Brownfieldy
Regionální brownfieldová jednotka (RBJ) KHK

Národní plán obnovy – výzvy na 3 typy BF, z toho komponenta 2.8.1 (role RSK, 
pokyny MMR)
podnikatelské BF (MPO) – výzva vyhlášena
nepodnikatelské (MMR), specifické BF (MMR) – v plánu leden 2023 (zapojení 
RSK/hodnotitelů cca v dubnu 2023)
+ další BF (SFPI)
Specifické BF v KHK: Vrbenského kasárna v HK, Mayerova továrna ve Dvoře Králové

Brownfieldový konzultační den MMR k podpoře z komponenty 2.8 Národního 
plánu obnovy 23. 11. 2022

www.chytryregion.cz/brownfieldy

http://www.chytryregion.cz/brownfieldy


Akce v regionu 

Regionální platforma KHK

Regionální setkání



1. jednání Regionální platformy KHK

6. 9. 2022 na KÚ KHK (materiály na webu)
Regionální platforma KHK součástí partnerství RSK (70 členů)
Společné jednání PS Obce a města, PS Venkov + další přizvaní aktéři z regionu

• Zástupci 15 ORP
• Zástupci 15 MAS
• Zástupci 30 DSO
+ zástupci dalších regionálních 
partnerů (SMO, SMS, SPOV, 
Euroregion, ITI + KHK a CIRI)

Témata:
spolupráce, dotace, energetika
… 

https://www.chytryregion.cz/ps-regionalni


Setkání se 
zástupci obcí 
a regionálními 
partnery 
v každém okrese 

…tradiční akce již 
od roku 2014

8. ročník regionálních setkání v listopadu 2022
Smiřice, Lánov, Nová Paka, Velké Poříčí, Dobré 

Letos přišlo 
více jak 150 účastníků



ROZVOJ OBCÍ A REGIONŮ Královéhradeckého kraje
Aktuální informace – programové období 2021+

Dotace Královéhradeckého kraje
OP Přeshraniční spolupráce ČR/Polsko
Integrovaný regionální operační program 
Nástroje a podpora obcí a regionů - CIRI
Komunitně vedený místní rozvoj

CzechInvest 

www.chytryregion.cz/workshopy-2022

http://www.chytryregion.cz/workshopy-2022


Dotace pro region

Dotační rozcestník

Monitoring projektů



DOTAČNÍ ROZCESTNÍK = všechny dotace na jednom místě



Programové období 2014–2020: monitoring čerpání dotací EU v KHK 

Čerpání dotací (k 1. 10. 2022)
schválené žádosti celkem = 30,9 mld. Kč (5 338 projektů) 

Obce v KHK = 4,2 mld. Kč (953 projektů) Kraj = 5,7 mld. Kč (139 projektů)
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Úspěšnost žádostí v KHK = 67 %

https://www.chytryregion.cz/monitoring-cerpani-dotaci


Územní dimenze v KHK

Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Regionální centra nižšího řádu 



Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)

Návrh regionálně-
specifických aktivit:
• SO ORP Broumov 
• SO ORP Dvůr Králové 

nad L.

Další plány:
• MMR – nástroje, dotace, 

seminář…
• Konzultace/poradenství 

v regionu 
(CI + API, CIRI+KHK,…)

• …

https://www.chytryregion.cz/hsou


Vymezení regionálních center v KHK

Metodika MMR
Schváleno RK

Web RSK
Web ÚD

IROP 6.1

https://www.chytryregion.cz/regionalni-centra
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021


Co nás čeká?

• Pracovní skupina Vzdělávání – 9. 12. 2022
• Pracovní skupina Chytrý region – 14. 12. 2022

• Hodnotící matice pro RKKC (NPO) – 12/2022
• Hodnocení specifických BF (NPO) – jaro 2023

• Konference Příležitosti pro region – jaro 2023
• Výroční zpráva RSK za rok 2022 

• Monitorovací zpráva k 31. 12. 2022
• Publikace Čerpání dotací EU v KHK 2014–2020

• …



Přestávka 



4. ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
Tomáš Kořínek, koordinátor ITI



5. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Jana Kuthanová, KS MAS



6. Místní akční plány vzdělávání v KHK
Petr Kulíšek, zástupce MAP



7. Informace územních partnerů
MMR ČR, odbor pro sociální začleňování (Jan Kratochvíl)

Euroregion Glacensis (Jaroslav Štefek)



8. Různé, diskuse, závěr
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