
Regionální stálá konference 
Královéhradeckého kraje

21. zasedání

14. 12. 2021, Hradec Králové



1. Zahájení a úvodní 
informace 

Martin Červíček
předseda RSK



Program

1. Zahájení a úvodní informace 15:00 – 15:05
2. Schválení vymezení MAP v KHK 15:05 – 15:10
3. Aktuální informace z NSK a MMR ČR 15:10 – 15:35
4. Informace sekretariátu RSK (PS, RAP…) 15:35 – 16:00
5. Integrované nástroje ITI a CLLD v kraji 16:00 – 16:20
6. Informace Svazu města obcí ČR 16:20 – 16:35
7. Aktuální informace CRR ČR 16:35 – 16:50
8. Různé, diskuse a závěr 16:50 – 17:00

Prezentace a podklady na www.rskkhk.cz

http://www.rskkhk.cz/


Schválené usnesení RSK KHK
korespondenční hlasování: 30. 9. – 7. 10. 2021

Stanovisko Regionální stálé konference KHK k vymezení území realizace a dopadu 
Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III (stav k 30. 9. 2021)

Usnesení 1/21/2021/RSK: 

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).

Hlasování se zúčastnilo celkem 13 z 20 členů RSK. Všech 13 členů hlasovalo pro 
schválení. Návrh usnesení byl přijat.



2. Schválení vymezení 
místních akčních plánů 

rozvoje vzdělávání v KHK
Petr Kulíšek

zástupce MAP v KHK



Stanovisko Regionální stálé konference KHK k vymezení území realizace 
a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III“ 

(stav k 30. 11. 2021)

Prvních 6 MAP bylo schváleno RSK v březnu 2021 (korespondenčně), dalších 7 
MAP v květnu 2021 (na 20. zasedání) a 1 MAP v říjnu 2021 (korespondenčně).

Podané projekty – aktuální stav:
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Usnesení 2/21/2021/RSK
Regionální stálá konference 
Královéhradeckého kraje 
schvaluje vymezení území a 
nositele projektů MAP III v 
Královéhradeckém kraji za 
ORP Jičín a ukládá 
předsedovi RSK podepsat 
„Stanovisko Regionální 
stálé konference k 
vymezení území realizace a 
dopadu Místních akčních 
plánů rozvoje vzdělávání 
III“ (stav k 30. 11. 2021).



3. Informace z Národní 
stálé konference a 

Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR 

Ondřej Pergl
Odbor regionální politiky MMR ČR



4. Informace sekretariátu 
RSK KHK

Zita Kučerová 
Ladislav Mlejnek



Regionální setkání se zástupci obcí 
7. ročník
10–11/2021
130 účastníků

Bystré
Volanice
Osice
Vysokov
Úpice

online nástroje pro obce
dotace KHK a EU pro obce
příprava 2021+
CLLD + ITI
PZ Solnice-Kvasiny  

Role RSK informační



Informační systém projektových záměrů

ISPZ 
Aktuální stav v KHK:
• 447 projektů = 42 mld. Kč
• z toho 161 projektů kraje + 

obce 

www.chytryregion.cz/projekty
www.projektovezamery.cz
info.projektovezamery.cz 

Role RSK posílení absorpční kapacity území 

https://www.chytryregion.cz/projekty
http://www.projektovezamery.cz/
https://www.mmr.cz/cs/microsites/nip/projektove-zamery


Monitoring EU dotací v KHK
Čerpání dotací z OP (k 1. 12. 2021)

Kraj = 5,6 mld. Kč (130 projektů) Obce v KHK = 4 mld. Kč (900 projektů)

podané žádosti celkem: 45,0 mld. Kč, schválené žádosti celkem: 30,3 mld. Kč 
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https://www.chytryregion.cz/projekty-dotace


Regionální akční plán KHK 2021+
RSK schvaluje RAP (před vyhlášením výzev po 
zveřejnění harmonogramu výzev, monitorovací 
výbor IROP – 1. Q 2022)
Aktuální stav:
• Pracovní verze zaslána členům RSK
• Zasláno členům PS Doprava, Sociální oblast, 

Zdravotnictví, Vzdělávání (26. 11. 2021 –
projednání na PS a schválení kritérií)



Regionální akční plán KHK 2021+

schváleny klíče pro alokace krajů (AK ČR)

41 362 572 EUR

8 021 857 EUR394 400 000 Kč

4 038 898 EUR

RAP 
KHK



Usnesení 3/21/2021
Regionální stálá konference KHK bere na 
vědomí aktuální stav přípravy Regionálního 
akčního plánu KHK 2021+



Kultura
Jednání PS Kultura 29. 11. 2021
• implementace Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a 

kreativních odvětví Královéhradeckého kraje 2022–2030

Cestovní ruch 
Posudek PS Cestovní ruch (10/11 2021)
soulad předloženého projektového záměru se strategickými dokumenty a 
rozvojovými prioritami v oblasti cestovního ruchu kraje

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu, výzva 1/2021/117D72200, 
dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni.

V KHK předložen a hodnocen jeden projekt:

Projekt: Krkonoše – řízení destinace, Žadatel: Krkonoše – svazek měst a obcí
Rozpočet: 614 500 Kč



Brownfieldy 

Jednání Regionální brownfieldové jednotky
• 7. 10. 2021
• RBJ jako PS RSK: spolupráce KHK + CzechInvest + 

RSK/CIRI + rezorty (MMR) + region/obce
• Vazba na Národní strategii revitalizace brownfields ČR , 

národní databáze brownfields
• Plány: mapování dobré praxe, přenos informací z 

národní úrovně, dotační možnosti (NPO - role RSK)…
• Nástroje: databáze, web, workshop, poradenství pro 

region, navázání úzké spolupráce s národní PS…



Chytrý region www.chytryregion.cz

• červen 2021 – workshop Odpadové hospodářství měst a obcí (60 účastníků)
• říjen 2021 – 7. jednání Řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region
• upgrade webu www.chytryregion.cz včetně sekce RSK KHK
• pokračuje dotační program Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

Výzkum a inovace
• Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (10.12.2021),
• Aktualizace Akčního plánu RIS3, včetně schválení nových strategických 

intervencí
• Krajské inovační centrum

http://www.chytryregion.cz/
http://www.chytryregion.cz/


www.chytryregion.cz/akademie
• Prosinec 2021 otevřeno 8 vzdělávacích modulů
• studuje přes 60 studentů

www.chytraakademie.cz

Akademie Chytrého regionu

Otevřené kurzy: 
• Akademie lokální ekonomiky 
• Úvod do sociálního podnikání 
• Základy integračního sociálního 

podnikání 
• RSK a územní dimenze v kraji
• Úvod do Chytrého regionu – díl 1: Od 

chytrých měst k chytrým regionům 
• Dotace EU pro obce a města
• Informační systém projektových záměrů 
• Chytrá demografická prognóza

V přípravě  moduly: 
• Chytřejší práce s regionálními daty
• Úvod do Chytrého regionu (další 

díly)
• Podpora lokální produkce
• Energetický management kraje
• Komunitní energetika
• Dostupné bydlení 
• Role MAS
…

http://www.chytryregion.cz/akademie
http://www.chytraakademie.cz/


Rozcestník pro starosty Starostuj

V ČEM JE ROZCESTNÍK SPECIÁLNÍ?
• Snaha o přehlednost, stručnost, praktické informace bez zbytečné legislativní 

„omáčky“, důraz na informace týkající se hlavně malých obcí
• Doplnění vzorů, příruček a odkazů na praktické informace
• Snaha poskytnout co nejaktuálnější informace i přes neustálé aktualizace 

platné legislativy
• Je živým webem

www.chytryregion.cz/starostuj
www.starostuj.cz

http://www.chytryregion.cz/starostuj
http://www.starostuj.cz/


Líheň chytrých řešení pro region, obce, města
Cíl:
• iniciace chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje
• zavádění chytrých řešení veřejnou správou 
• nová řešení pro obce a region
• podpora firem ve vývoji chytrých řešení a technologií pro veřejnou správu

Pilíře:
• Inspirace
• Vzdělávaní
• Poradenství
• Inkubace

Aktuální témata:
• Podpora lokální ekonomiky, lokálních produktů
• Komunitní / Komunální energetika (spolupráce s KS MAS)
• Green Deal – nová environmentální kritéria EU (taxonomie)
• Brownfields - spolupráce s  CzechInvestem, Regionální 
brownfieldová jednotka
• Internet a komunikační sítě, MPO - síť BCO
• Regionální marketing
• Dostupné bydlení (MPSV, MMR; projekt Dostupné bydlení)
• Společensky odpovědné veřejné zadávání
• Digitalizace a kyberbezpečnost ve veřejné správě (eDIH)
• Komunitní péče o venkovské prostředí a nápadité využití 
veřejných prostranství - participativní příklady PPP projekty
• Dopravní řešení (CDV, MD ČR)
• …



Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK
Portál spuštěn v polovině listopadu 2021

Informační místo pro veřejnost z veřejně dostupných 
a otevřených dat pro Královéhradecký kraj

Katalog otevřených dat Královéhradeckého kraje

1. místo v soutěži EGOVERNMENT THE BEST 2021

Portál je zároveň inspirací pro další kraje

Přes 300 ukazatelů v grafech

55 otevřených datových sad

Rozcestník 16 portálů a 29 webových aplikací

www.datakhk.cz

https://www.datakhk.cz/


Sociální podnikaní
Veletrh sociálních podniků 23. 9. 2021, již 4. ročník
Katalog výrobků a služeb sociálních podniků nová forma prezentace na webu 
www.socialnipodnikanihk.cz, Vánoční jarmark sociálních podniků
Sestavení Platformy Integračních sociálních podniků

• Podporovat význam chráněného trhu práce
• Podpora integračního sociálního podnikání
• Podpora společensky odpovědného veřejného zadávání

Odpovědné zadávání veřejných zakázek, 13. 1. 2022 seminář pro obce 

Dostupné bydlení: zapojení do projektu ASZ, zveřejněn dokument Přínosy 
sociální bydlení pro obce tzv. ARGUMENTÁŘ, jednání platformy 16. 12. 2021

Zaměstnanost: participace na Týdnu vzdělávaní dospělých – zahajovací 
konference – listopad 2021 

http://www.socialnipodnikanihk.cz/
https://www.zamestnanyregion.cz/cs/dostupne-bydleni-metodiky-a-analyzy


Další aktivity a plány 



Aktivity sRSK a kraje v hospodářsky 
a sociálně ohrožených územích (HSOÚ)

Dle SRR ČR 21+:
• Broumov
• Dvůr Králové nad Labem

• Kopidlensko
• Novobydžovsko
• Žacléřsko

Aktivity sRSK do regionu
Identifikace specifických potřeb



Konference RSK Příležitosti pro region 
7. ročník konference pro obce
20. 1. 2022

Na co/koho se můžete těšit:
• zástupci Královéhradeckého kraje
• Ministerstvo pro místní rozvoj
• Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK
• zástupci SMO ČR a SMS ČR
• Modernizační fond MŽP
• Centrum pro regionální rozvoj
• ITI aglomerace HK-Pce
• Krajská síť MAS
• OP ČR – Polsko

Další aktivity, akce, plány



V přípravě Publikace pro obce
3. řada

Příležitosti pro region 2021+
• Strategie rozvoje kraje
• Dotace EU pro obce
• Regionální rozvoj
• Mapové výstupy – MAS, územní dimenze, prognóza, 

dotace…
• Informační letáky – RSK, ISPZ, dotační portál, 

starostuj…



Vyhlášení Soutěže "Buďte Inspirací" 2022
Cíl soutěže je:
• ocenit regionální aktéry v KHK přispívající inovativními 

projekty k rozvoji Chytrého regionu
• inspirovat k realizaci dalších projektů a regionálních aktivit
• propagovat dobré myšlenky realizované v našem kraji
• leden – březen 2022

Vítězové 2020 v kategoriích :
• Inspirace pro Chytrý region KHK:

vítězný projekt O krok napřed (MAS Hradecký venkov o.p.s.)
• Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje: 

vítězný projekt Sdílená učebna informatiky a robotiky (Město Dvůr Králové n. L.)
• Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj: 

vítězný projekt Muzeum východních Čech – revitalizace budovy (Statutární 
město Hradec Králové)

• Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje: 
vítězná obec Vrchlabí



Usnesení 4/21/2021/RSK

Regionální stálá konference KHK bere na
vědomí aktuální informace sekretariátu RSK
KHK



5. Integrované nástroje ITI a 
CLLD – aktuální informace 

a příprava 2021+
Marie Nevrklová – ITI HK-Pce

Jana Bitnerová – KS MAS



6. Informace Svazu měst a 
obcí ČR 

Karel Rejchrt 
Božanov, SMO ČR



7. Informace Centra pro 
regionální rozvoj ČR

Jakub Řezníček
CRR ČR



8. Různé, diskuse
Závěr
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