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Zápis z 23. zasedání Regionální stálé konference královéhradeckého kraje 

Datum a místo konání: 

7.prosince 2022, od 9:00 hod., Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 

sál zastupitelstva. 

Přítomni: 33 (viz prezenční listina) 

- Členská instituce RSK dle statutu (členové s hlasovacím právem), přítomno 15 členů z 20 

- Stálí hosté, ostatní hosté, zástupci sekretariátu RSK 

Program zasedání: 

1. Zahájení a úvodní informace 

2. Aktivity v rámci platformy RSK KHK (1. část) 

3. Informace MMR ČR a závěry z NSK 

4. Aktivity v rámci platformy RSK KHK (2. část) 

5. ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

6. Komunitně vedený místní rozvoj v KHK 

7. Místní akční plány rozvoje vzdělávánív KHK 

8. Informace územních partnerů 

9. Různé, diskuse a závěr 

1. Zahájenízasedánía úvod 

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

úvodním slovem zahájil 23. 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). 

Hejtman na úvod zmínil, že kraj již schválil rozpočet na rok 2023. Investice nebude kraj omezovat. Velká pozornost 

je směrována na rok 2024. Příležitostmi pro kraj je kandidatura Broumova na evropské hlavní město kultury a 

Olympiáda dětí a mládeže, kterou kraj v příštím roce bude hostit. 

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) 

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

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
• Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 
• • Operační program Technická poioc ROZVOJ ČR 
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Po komunálních volbách chybí aktuální nominace SMO ČR za statutární město/zástupce lTl a středně velká města. 

Jako hosté byli na zasedání RSK KHK pozváni Lukáš Řádek (náměstek primátorky Hradce Králové) a Vladan Kárník 

(starosta města Chlumec nad Cidlinou). Za město HK přítomen náhradník Dr. Karel Vít. 

Zita Kučerová informovala o schválených usneseních RSK korespondenčním hlasováním ve dnech 

5. 8. - 19. 8. 2022. Hlasování se zúčastnilo celkem 16 z 20 členů RSK. Všech 16 členů hlasovalo pro schválení. 

Usnesení 1/23/2022/RSK: 

„Regionální stálá konference KHK apeluje na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, abyse 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)." 

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. dále informovala o reakci MMR ČR na výše uvedená 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 využitíúzemnídimenze 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." 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. Vymezení regionálních center nižšího řádu 

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. 

•2/23/2022 RSK „Regionálnístálá konference KHK vyzývá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby zahájilo 

diskusi s ostatními rezorty (např. MPO, MŽP, MK) a relevantními partnery (např. regionální 

brownfieidové jednotky, Czechinvest, SFPI) nad jednotnou definicí brownfieldů a eliminací odlišných 

přístupů při nastavování podmínek jejich revitalizace včetně dotačních a finančních nástrojů, a je 

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

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
Fond soudržnosti PRO MÍSTNI 
Operační program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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připravena se aktivně zapojit do tohoto procesu." 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". 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.). 

•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 datza 

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)." 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 TI. 

Diskuze: 

Jana Kuthanová k usnesení 3/23/2022 RSK - data z Čsú nejsou pro MAS aktuální (stav k roku 2019) a poprosila 

MMR o aktualizaci. 

Richard Nikischer (MMR) potvrdil, že diskuse s Čsú bude vedena i ohledně dat pro MAS. 

2. Aktivity v rámci platformy RSK (1. část) 

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., vedoucí Oddělení rozvoje ClRl seznámila členy a hosty RSK s aktivitami v rámci 

platformy RSK uskutečněnými od posledního jednání RSK. Aktivity jsou řazeny dle témat RSK a pracovních skupin. 

Chytrý region Královéhradeckého kraje 

o Vyhlášena další 4. výzva Krajského dotačního titulu Chytrá řešení v regionu KRK, 

alokace 2 mil. Kč, v minulých výzvách podpořeno 23 projektů za 4,6 mil. Kč 

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 

14. 12. 2022 v plánu 8. PS pro Chytrý region (zrušena, nový termín v roce 2023) 

Probíhá upgrade webu Chytrý region 

Projekt „Regionalní stálá konference Králové hradecké ho kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
Fond soudržnosti PRO M(STNI 
Operační program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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Aktuálně řešená témata v CHR: 

Reputace místa/regionu -workshop (06/2022), 

vytvoření základní databáze subjektů s významnějším vlivem na reputaci kraje 

Snižování uhlíkové stopy obce, udržitelnost 

• Energetika pro obce 

Líheň Chytrých řešení- líheň spuštěna, probíhá pilotní provoz v těchto tématech: 

• Udržitelná obec - snižování uhlíkové stopy obce 

• Společensky odpovědné veřejné zadávání 

• Řízení reputace obce/regionu 

• Příprava v tématech Efektivní komunikace obce s občany a Digitalizace veřejné správy 

a kyberbezpečnost 

Akademie Chytrého regionu 

• K prosinci 2022 otevřeno 15 on- line vzdělávacích modulů 

• Nově otevřen kurz na Dotace Královéhradeckého kraje 

• Brzy bude otevřeno: Základy dostupného a sociálního bydlení, Podpora lokální 

produkce 

• Chystá se modul Městský marketing / reputace místa 

Dostupné bydlení 

• 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 

• 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 

Zaměstnanost 

• Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ 

• Zahajovací konference TVD 

• Příprava nového projektu Paktu zaměstnanosti 

Sociální podnikání 

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

• Nový katalog sociálních podniků 

• Inkubátor sociálních podniku - spuštěno 1. kolo (8 žádostí, 5 bude podpořeno) 

Ing. Daniela Antropiusová, vedoucí Oddělení inovací ClRl, představila aktuální informace v oblasti výzkumu a 

inovací v Královéhradeckém kraji. 

Proběhla dvě zasedání RVVI (21.4. a 12.10.) 

Akční plán R153 2021+ 

Nové strategické intervence v kraji (celkem 4) 

• Afropean Global University Alliance for Sustainable Societies (UHK) 

• Screening a identifikace nových potenciálně antiviroticky působících látek s 

potenciálem využití proti viru SARS-CoV-2 (VŠÚO Holovousy) 

• Digln4TeX (technologie na recyklaci a likvidaci textilu v souladu s GreenDeal) 

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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•Park 3600 (komunitní energetické společenství) - nebyl RVVI podpořen z důvodu 

nedostatečné připravenosti, bude dále rozpracován 

o Asistenční vouchery 

o Smart akcelerátor II (končív prosinci 2022) 

o Smart akcelerátor + (navazující projekt od roku 2023) 

o Nosná témata: 

• Dekarbonizace - malé a střední podniky, ESG, uhlíkový audit a uhlíková stopa - 

vouchery pro firmy 

• Cirkulární ekonomika - balík 54, GreenDeal v textilní doméně 

• Digitalizace - eDIH, služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, digitálních auditů, 

senzoriky (KHK a Liberecký kraj by se od nového roku měly stát novým centrem 

digitalizace) 

Finanční nástroje 

• Asistenční vouchery 

• Kreativní vouchery pro VO 

• S4vouchery 

• DigiVouchery 

• Inovační vouchery 

Vzdělávání, networking a marketing 

3. Informace MMR ČR a závěry z NSK 

RNDr. Richard Nikischer Ph.D., vedoucí Oddělení rozvoje venkova Odboru strategií a analýz regionální politiky a 

politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, seznámil členy a hosty RSK s aktuálními informacemi z národní 

úrovně. 

• Aktuální informace o programovém období 2021-2027 

Vyhlašování nových výzev (193 v roce 2022 s celkovou alokací 385 mld. Kč) 

Dojde k přesunu alokace z IROP (zelená infrastruktura ve veřejných prostranstvích) do OP ŽP 

(energetické úspory ve veřejných budovách - 40 mil. EUR; adaptační opatření na změnu 

klimatu - 80 mil. EUR), typ příjemců bude zachován - jedná se zejména o města, obce a další 

veřejné subjekty 

Byla otevřena (5. 12. 2022) výzva na sociální služby v CLLD 

V IROP sev blízkých dnech připravuje vyhlášení dalších výzev pro ITI (cyklodoprava, nízkoemisní 

a bezemisní vozidla, ZŠ, telematika) a CLLD (doprava) 

Po dotacích na zŠ z ROP je velká poptávka -již po pár dnech po otevření výzvy podány žádosti 

asi za 330 % vyhlášené alokace 

o Byly vyhlášeny výzvy s vazbou na RAP (ZZS, silnice II. třídy, SŠ), v roce 2023 budou vyhlášeny 

výzvy na deinstitucionalizaci a speciální školy, do vyhlášení výzvy se RAP může v daném tématu 

libovolně schvalovat 

Probíhá hodnocení strategií lTl - koncepční části schváleny u 6 strategií, hodnocení 

programových rámců probíhá v ROP, OP D a OP iAK 

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

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
Fond soudržnosti PRO MÍSTN( 
Operační program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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Hodnocení a schvalování koncepčních částí strategií CLLD již ukončeno (schváleno 180 

strategií), probíhá hodnocení a schvalování programových rámců v OP Z+ a IROP, do konce roku 

2022 se rozběhne realizace prvních strategií 

•Národní dotační programy MMR 

Došlo k získání dodatečné alokace pro NDT MMR, a to novelou zákona o SR 2022, k dispozici 

2,55 mld. Kč - polovina ztoho půjde na dotační program Podpora rozvoje regionů 2019+ 

(budou podpořeny náhradní projekty - u DT na rekonstrukci veřejných budov budou 

podpořeny všechny projekty) 

Čeká se na schválení státního rozpočtu pro NDT pro rok 2023 

Dochází k dílčím změnám v programu Podpora rozvoje regionů 2019+ 

• Dílčí změna hodnotících kritérií (např. větší bonifikace žadatelů z HSOÚ a uhelných 

krajů, zvýhodnění žadatelů, kteří ještě z daného DT nebyli podpořeni) 

• Finanční nástroje v NOT (pilotní výzva) - dotace MMR + zvýhodněný úvěr z NRB, týká 

se OT na obnovu místních komunikací, vyhlášení výzvy v 1Q 2023 

Připravuje se program Podpora rozvoje regionů 2024+ - samostatný podprogram pro žadatele 

z HSOÚ, větší zapojení zvýhodněných úvěrů v rámci programu 

• Akční plán SRR ČR 2023-2024 

Skončilo meziresortní připomínkové řízení, 108 připomínek, materiál předložen k zařazení na 

jednání vlády (zároveň s akčním plánem strategie RE:START) 

Odstraněné aktivity / úkoly: 

• Edukace samosprávy v oblasti zdravotnictví a jeho managementu 

Nové aktivity: 

• Podpořit specifické problémy a potenciál HSOÚ 

• Podpora metropolitní spolupráce 

Vymezení HSOÚ zachováno 

Využití výstupů Koordinátorů HSOÚ při RSK 

• Zohlednění při přípravě AP SRR 23-24 

• Zohlednění při přípravě NOT 

• Konference HSOÚ 

Vymezení (kategorizace) regionálních center nižšího řádu 

• Podklad pro pořizovatele ÚAP krajů 

• Podklad pro strategické plánování na úrovni státu a krajů (implementace SRR ČR 21+ 

a strategie rozvoje územních obvodů krajů) 

• Rozšíření oprávněných příjemců z IROP (SC 6.1) 

• Po zveřejnění dat o dojížďce ze SLDB 2021+ „revize" kategorizace ve spolupráci s kraji 

• Národní plán obnovy 

Komponenta 2.8 v KHK evidovány 2 specifické brownfieldy 

Problémy v komponentě obecně: 

• technické podmínky (např. energetika) 

• podpora nových zastupitelstev 

• připravenost (pravomocné stavební povolení) 

Komponenta 4.5 - iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center 

• technické problémy se systémem, hodnocení žádostí se zpozdilo 

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

‚.'. EVROPSKÁUNIE MINISTERSTVO 
• Fond soudržnosti PRO MÍSTNÍ 

Operačni program Technická pomoc ROZVOJ ČR 
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•Aktéři zapojení do Paktu se hlásí k společné vizi a cílům Koncepce rozvoje venkova 

a uvádějí, jak mohou pomoci s jejich naplněním 

• Do Paktu se lze zapojit vyplněním formuláře na webu Územní dimenze, zatím otevřeno 

na dobu neurčitou ZDE 

Diskuze: 

Martin Červíček - u brownfieldů jsou velkým problémem energetické podmínky, dále stát řeší hlavně sekundární 

problémy místo těch primárních, uvítal by, kdyby stát více řešil ambulantní péči (potřeba přivést nové lékaře do 

regionu) 

Karel Rejchrt - lékaři nechybí ve všech profesích, např. zubařů je dostatek, ale nehlásí se přes zdravotní pojišťovny 

(někteří lidé z Broumovska dojíždějíza zubaři až do Prahy). Došlo již ke shodě mezi MMR a agenturou Czechinvest 

v definici brownfieldu? Bude možné v rámci DT Podpora obnovy místních komunikací investovat do komunikací, 

kde dojde k výměny povrchu za jiný (nezpevněný povrch na zpevněný)? ČR by se měla připojit k Evropské chartě 

venkova - stanovuje jasné požadavky na vztah mezi státem a samosprávami. 

Martin Červíček - na Náchodsku končí pediatři, lékaři potřebují pozitivní motivaci, nesrovnalosti ve financování 

zdravotnictví mezi nemocnicemi a ambulantní péčí. Ale problematiku zdravotní péče by nemělo řešit MMR. 

Richard Nikischer- problematika regionálního rozvoje je sektorově průřezová, proto se MMR zajímá o prostorový 

aspekt různých odvětvových problematik, např. o prostorovou dostupnost různých služeb, včetně základní 

lékařské péče. Samozřejmě, nástroje řešení v tomto případě mají v moci zejména jiné instituce, MMR však 

v rámci svých možností bojuje za určité standardy dostupnosti služeb, resp. kvality života jako takové. K tornu 

stanovuje opatření a aktivity v rámci SRR ČR nebo Koncepce rozvoje venkova. 

Uvedl, že MMR analyzuje, kolik prostředků z NDT MMR jde do jednotlivých regionů, není to žádné tajemství a 

tyto informace lze poskytnout. Co se týče sjednocení definice brownfieldu, drží se reakce MMR na usnesení RSK 

KHK. Podpora obnovy místních komunikací - určité změny povrchu jsou přípustné, pro přípustné změny viz 

Zásady programu na webu MMR (vždy jsou přílohou dané výzvy). Evropská charta venkova - netuší, o jaký 

dokument se jedná, asi to nebude přesný název dokumentu. 

Martina Ceplová - Czechinvest je pro sjednocení definice brownfieldu. Agentura spravuje Národní databázi 

brownfieldu, kde je brownfield definován dle definice MPO, tzn. nevhodný, nevyužívaný objekt, který nelze již 

dále využívat. Najít jednotnou definici se nedaří. 

Jaroslav Štefek - bylo by možné posílit administrativní kapacitu manažerů, kteří administrují dotační programy 

MMR? 

Jana Kuthanová - dotaz na ISPZ. Systém není ani zdaleka naplněn všemi projektovými záměry. Nabízí spolupráci 

v rámci osvěty ISPZ směrem ke starostům. 

Richard Nikischer - provoz ISPZ pokračuje a systém bude v budoucnu dál vylepšován. Je nutné dělat osvětu 

tomuto systému, rád využije pomoc NS MAS ČR. Pomocí by mohla být i motivace - v rámci změn hodnotících 

kritérií programu Podpora rozvoje regionů 2019+ se připravuje bonifikace pro žádosti, které jsou vložené do ISPZ. 

O nedostatečných personálních kapacitách pro administraci projektových žádostí se ví. MMR se snaží zajistit 

Projekt „Regionálnístáiá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 
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dostatečné kapacity pro všechny nezbytné agendy, na druhou stranu je ve společnosti institucionalizována 

představa, že úředníků je moc. 

Miroslav Uchytil - MMR má podprogram na rekonstrukci mostů. Jsou nyní zahrnuty v NDT MMR? Co je snížený 

úvěr? Kategorizace regionálních center nižšího řádu, jak se definovala jednotlivá centra? 

Richard Nikischer - lze obnovovat místní komunikace vedené na mostech, a také menší můstky, zde je limitující 

max. možná dotace (5 mil. Kč), větší mosty z NDT MMR obnovovat nelze, tohle je spíš parketa MD. Zvýhodněný 

(snížený) úvěr předpokládáme s cca 2% sazbou. Regionální centra - byla použita kritéria z metodiky vytvořené 

MMR. 

Karel Rejchrt - uvedl, že pod Evropskou chartou venkova myslel Evropskou chartu místních samospráv - 

konkrétní články říkají, že stát je povinen finančně kompenzovat povinnosti přenesené na obce. Změnilo se něco 

ve veřejné podpoře, resp. v limitech pro veřejnou podporu? 

Richard Nikischer - ve věci veřejné podpory se ještě jedná. Podněty k tomu se sbíraly. 

Martin Červíček - stále ještě nebylo o navýšení veřejné podpory rozhodnuto. Asociace krajů o tom jedná na 

Ministerstvu financí ČR. 

Vyhlášena přestávka na 10 minut. 

4.Aktivity v rámci platformy RSK (2. část) 

Ing. Ladislav Mlejnek, zástupce sekretariátu RSK KHK, navázal na body 2 i 3 v rámci programu a informoval o 

aktivitách sekretariátu v rámci platformy RSK. Aktivity jsou řazeny dle témat RSK a pracovních skupin. 

Regionální akční plán KHK 

Nový integrovaný nástroj s alokací ROP pro území KHK 1,7 mld. Kč 

RAP silnice schválen korespondenčně v listopadu 2022 (viz Usnesení 5/23/2022/RSK): 

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). 

Korespondenční hlasování: 7. 11. 2022 do 14. 11. 2022. Hlasování se zúčastnilo celkem 16 z 20 členů 

RSK. Všech 16 členů hlasovalo pro schválení. Návrh usnesení byl přijat. 

o V roce 2023 budou schvalovány další aktivity RAP 

• Největší alokace je na silnic II. třídy - 1 013 mil. Kč 

• 9.12.2022 proběhne PS Vzdělávání- projekty za střední a speciální školy 

• Aktualizace RAP možná minimálně ix za pul roku 

. Vzdelávání 

KAP KHK III 

• Krajský akční plán vzdělávání je hotova připraven ke schválení 

• Projednání KAP KHK lIl v PS Vzdělávání dne 9.12.2022 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 
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Korespondenční schválení KAP KHK III členy RSK - 12/2022 

Strategické rámce MAP 

•Všech 15 SR MAP v KHK zveřejněno na webu Územní dimenze, lze předkládat projekty 

do IROP 

Absorpční kapacita za regionální školstvív MAP je celkem 8,8 mld. Kč 

Výzva na podporu regionálních kulturních a kreativních center - 1.kolo hodnocení přes RSK 

Výzva NPO skončila 12.9. (alokace KHK = 164 mil. Kč), v KHK podány 4 projekty, v současné době 

probíhá hodnocení (termín do 11.12.2022), výsledná matice bude zaslána členům RSK 

(12/2022) - per rollam 

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. 

Hlasováníse zúčastnilo celkem 14 z 20 členů RSK. Všech 14 členů hlasovalo pro schválení. Návrh 

usnesení byl přijat. 

• Schváleno celkem 7 hodnotitelů (+ 1 náhradník), v současné době probíhá hodnocení ze strany 

hodnotitelů 

Usnesení 6/23/2022/RSK „Nepod jatost a mlčenlivost členů RSK KHK při korespondenčním projednání hodnotící 

matice projektů RKKC v KHK v rámci výzvy N PO" 

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 15 z 20 členů RSK. Návrh usnesení byl přijat. Hodnotící matice 

bude v prosinci 2022 zaslána členům RSK a na MK ČR. 

• Brownfieldy 

Brownfieldový konzultační den MMR k podpoře z komponenty 2.8 Národního plánu obnovy 

23. 11. 2022 

V KHK 2 specifické brownfieldy do Národního plánu obnovy: 

• Vrbenského kasárna v HK 

• Mayerova továrna ve Dvoře Králové 

RSK a Regionální brownfieldová jednotka KHK budou v roce 2023 zapojeni do hodnocení 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 
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•Akce RSK v regionu, příprava na období 2021+, dotace 

1. jednání Regionální platformy KHK (6.9.2022) 

• Regionální platforma KHK součástí partnerství RSK (70 členu), společné jednání PS 

Obce a města, PS Venkov + další přizvaní aktéři z regionu 

• Témata: spolupráce, dotace, energetika 

8. ročník regionálních setkánív listopadu 2022 (Smiřice, Lánov, Nová Paka, Velké Poříčí, Dobré), 

150 účastníků 

• Témata: Dotace KHK, ČR-PL, IROP, nástroje a podpora obcí a regionů, CLLD, 

Czechinvest 

Aktualizace Dotačního rozcestníku - komplexní přehled dotačních zdrojů pro subjekty z KHK ve 

vazbě na nové období 202 1+ 

• Aktuální stav čerpání dotací EU v KHK 2014-2020: schválené žádosti za 30,9 mld. Kč 

(5 338 projektů) 

Územní dimenze v KHK 

• Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ) 

• Návrh regionálně-specifických aktivit odevzdán v červnu 2022 na MMR ČR 

• V přípravě nástroje pro HSOÚ (semináře, konzultační dny, dotační 

programy...) 

• Regionální centra nižšího řádu (dle SRR ČR) 

• Dle metodiky MMR ČR bylo v říjnu 2022 v KHK vymezeno celkem 46 

regionálních center nižšího řádu (vazba na dotace v oblasti dopravy z IROP) 

• Vymezení regionálních center schváleno Radou KHK v říjnu 2022 

Plánované aktivity a akce: 

• PS Vzdělávání- 9.12.2022 

• PS Chytrý region - 14.12.2022 (termín přesunu na 2023) 

• Hodnotící matice pro RKKC (N PO) - 12/2022 

• Hodnocení specifických BF (NPO)- jaro 2023 

• Konference Příležitosti pro region -jaro 2023 

• Výroční zpráva RSK za rok 2022 

• Monitorovací zpráva k 3 1.12.2022 

• Publikace Čerpání dotací EU v KHK 2014-2020 

5. ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

Ing. Tomáš Kořínek, koordinátor ITI - královéhradecká část aglomerace, informoval aktuálním stavu ITI Hradecko-

pardubické aglomerace. Probíhá schvalování koncepční části strategie 2021+ (následně mohou být schváleny 

programové rámce počínaje IROP). Alokace IROP v ITI je 1,79 mld. Kč. Ve dnech 24.10.-21.11.2022 vyhlášeno 11 

výzev k předkládání projektových záměrů do programového rámce IROP - předloženo 39 záměrů. Návrh alokace 

OPŽP pro každou aglomeraci - 175 mil. Kč (cílí se na velké strategické projekty). Alokace OPD -401 mil. Kč. Výzvy 

ŘO vyhlášeny v listopadu 2022. OPTAK - ŘO požaduje soutěž mezi jednotlivými aglomeracemi. Prioritou MPO 

v ITI je posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií. OPJAK - alokace 373 mil. Kč. 

Prioritou je mezisektorová spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou. Výzvy určeny vysokým školám v 

Projekt „Regionálnístálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 
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aglomeraci. Sběr projektových záměrů probíhal od počátku roku 2019. Další příležitost pro nové žadatele bude v 

rámci aktualizace Strategie (budou-li volné finanční prostředky). 

Diskuze: 

Martin Červíček - lze změnit programové rámce ITI v současném období? 

Tomáš Kořínek - ano, lze, ale musí splňovat podmínky dojednané s řídícími orgány. 

6.Komunitně vedený místní rozvoj v KHK 

Jana Kuthanová, předsedkyně Národnísítěa Krajské sítě MAS KHK, 1. místopředsedkyně Krajského shromáždění 

SMS ČR KHK a starostka Hořiněvsi, přednesla novinky z oblasti CLLD v ČR i KHK. 

• Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - podařilo se vyjednat méně přísnější kritéria 

přijatelnosti projektů, území by si mělo komunitně rozhodnout, které projekty podpoří 

• Cyklostezky - kritéria jsou pro oblast venkovského prostoru přĺsná 

• Revitalizace veřejných prostranství - podařilo se odebrat přísnější kritéria - územní studie a 

architektonické soutěže 

• Podpora jednotek SDH - vjednání je většĺ podpora na movitý majetek, jednotky musí být akceschopné 

• Vzdělávání (Mš, dětské skupiny, Zš) - diskuze nad definicí učeben neúplných škol (školy, které nemají 

všechny ročníky) 

• Sociální služby - výzva je v přípravě 

• Kultura (knihovny, kulturní památky) - pouze podpora zapsaných kulturních památek 

• Cestovní ruch - novinka v CLLD (pouze veřejná infrastruktura v cestovním ruchu) 

• Alokace IROP na MAS KHK - 936 mil. Kč (KS MAS mohla ovlivnit rozdělení alokací mezi jednotlivé MAS, 

zohledněn počet obcív MAS) 

• OPTAK - režim de minimis, dotace max milion Kč na jeden projekt, podporované aktivity: robotizace, 

automatizace, digitalizace, web, cloud, on-line prvky, komunikační infrastruktura, výpočetní technika, 

integrace 

• OPŽP (alokace v kraji pouze 32 mil. Kč) - podpora opatření v oblasti energetické účinnosti, veřejné 

budovy a veřejná infrastruktura, vzhledem k alokaci a předpokládané povaze projektů považuje ŘO 

OPŽP za ideální realizaci kolem 20 projektů na území MAS v rámci celé ČR, v KS KHK budou podpořeny 

2 projekty, které členové KS MAS vyberou 

• Společná zemědělská politika (v minulém období PRV) - pro mikro, malé a střední podnikatele, obce a 

NNO, 375 mil. Kč pro MAS v KHK (rozdělení alokace podle počtu obyvatel, obcí a rozlohy MAS) 

• OPZ+ - žádost podaly všechny MAS kromě MAS Broumovsko, 230 mil. Kč pro MAS v KHK (jedná se o 

navýšení alokace), 

• Energetika - zpracovávání energetických koncepcí pro obce s cílem dosahovat energetických úspor, 

MAS Hradecký venkov má zpracovaný a schválený Akční plán pro udržitelnou energii a klima, tzv. SECAP 

(zapojeno 38 obcí z území - téměř energeticky soběstačné území díky zemědělským bioplynovým 

stanicím), šíření informací o komunitní energetice a jejího fungování do budoucna. Do výzvy MŽP na 

SECAP se chystají přihlásit další 2 MAS z KHK. Příprava na založení nové organizace EnKO = Energetické 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 
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konzultační středisko - fungování v rámci MAS, propagace energeticky úsporných projektů pro občany, 

veřejnou správu a podnikatele 

• Nová zelená úsporám LIGHT - nově chystaná výzva určená pro vlastníky rodinných domů, kteří mohou 

být postiženi energetickou chudobou, jednoduchá administrace s minimem dokládaných příloh. 

Možnost získat až 150 tisíc Kč na RD. Spolupráce s Úřadem práce, definovat příjemce dávek v hmotné 

nouzi, osvěta. Problémem je, že tímto poradenstvím nejsou pokryta města nad 25 tisíc obyvatel (v KHK 

Hradec Králové a Trutnov), jev řešení pokrytí těchto míst kapacitou MAS či ENKIS 

• Pozvání na 13. ročník festivalu úspěchů metody LEADER na českém venkově (LeaderFEST Broumov 2023) 

5-9.6.2023 

workshopy: vzdělávání, komunitní energetika, sociální oblast, ROP projekty, Geopark + 

Maiwaldova akademie, APRB (SRRB+VKCB), Živá voda, SDMB + Skalní města ČR - vše s 

důrazem na spolupráci mezi subjekty 

exkurze: Ekofarma Bošina, Kytice z vesnice + LAIVA, prohlídka kláštera, Braunauer, M8M Bio 

farma Šonov, Wenet, Muzeum Merkur + Muzeum papírových modelů, Centrum Walsem 

Jana Kuthanová poděkovala Královéhradeckému kraji za podporu MAS. 

Diskuze: 

Miroslav Uchytil -jak se MAS bude orientovat vtom, kdo má na podporu z Nová zelená úsporám LIGHT nárok? 

Potenciálních žadatelu jsou jen v KHK desetitisíce. 

Jana Kuthanová - předloží se doklad o požívání starobního důchodu, vyfotí se nemovitost před a po realizaci, 

příjem žádostí začíná 9. ledna 2023, pilotní projekty v MAS Opavsko a vjižních Čechách již od září 2022, 

spolupráce s EKIS, MAS bude mít za každou úspěšnou žádost odměnu 10 tisíc Kč. MPSV již zveřejnilo databázi 

MAS, aby žadatelé věděli, kam se mohou obracet. 

Martin Červíček - budou se procesovat velké objemy žádostí. 

Martin Horák - kolik je celková alokace? 

Jana Kuthanová - 1,5 miliardy, možný předpoklad navýšení 

Richard Nikischer - výzva na hasiče pro CLLD bude vyhlášena 21. ledna 2023. Požádal pí. Kuthanovou jako 

předsedkyni NS MAS ČR o zrychlení výběru projektů MAS pro OP ŽP. 

Jana Kuthanová -již v procesu. 

7. Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK 

Mgr. Petr Kulíšek, zástupce nositelů MAP v KHK, představil vyhodnocení místního akčního plánování v KHK za 

uplynulé období a současný stav. Připravuje se nová přehledná brožura o MAP v KHK (inspirace z Libereckého 

kraje). MAP jsou projekty na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v předškolním, základním, 

zájmovém a neformálním vzdělávání. MAP začaly jižv roce 2016 a proběhla v nich řada implementačních aktivit. 

MAP III skončí 30. listopadu 2023. Prostřednictvím jednotlivých projektů MAP je v KHK zapojeno celkem 310 MŠ, 

269 ZŠ a 31 ZUŠ a syČ. 6 z 15 MAP pokrývají i část jiného aRP, ORP nemají stejnou velikost. Mezi aktivitami 

spolupráce vede podpora polytechniky, regionální identita, koučing, spolupráce vedení škol a sdílení zkušeností. 

Projekt „Regionální stálá konference Králové hradecké ho kraje IV. "je spolufinancován Evropskou unií. 
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Velikost implementačního projektu MAP se pohybuje od 7,9 do 16,6 mil. Kč. Celkem se prostřednictvím projektů 

MAP v KHK investuje ve třech obdobích do zlepšení kvality vzdělávání 238,5 mil. Kč. MAS a DSO pomohly rozvoji 

vzdělávání a školám v období 2014-2022 k finančním prostředkům i z dalších dotačních programů. Díky nim a 

díky šablonám bylo podpořeno regionálnívzdělávánív kraji bezmála 1,5 mld. Kč. 

8.Informace územních partnerů 

Jan Kratochvíl, lokální konzultant z Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR a nový člen RSK KHK, 

informoval o Koordinovaném přístupu k sociálnímu vyloučení (KPSV). Datum ukončení přihlášek do KPSV je 

2.1.2023. Provádí se monitoring potřeb v terénu u starostů nebo zastupitelů, kteří mají na starost sociální oblast. 

Agentura ukazuje cesty, co se dá dělat. Hledají se finance na problémy spojené se sociálním vyloučením (bydlení, 

dluhy, bezpečnost). V KHK s Agenturou vzdáleně spolupracují pouze dvě obce - Hostinné a Broumov (komunitní 

práce). V KHK chybí koordinovaný přístup k sociálním problémům. Index sociálního vyloučení (ISV) - komplexní 

ukazatel, který definuje vyloučenost lokality. V KHK je nejvyšší u Broumova. V KHK je dle ISV 16 potenciálních 

obcí, které by mohly s Agenturou spolupracovat. 

Martin Červíček - bere nabídku Agentury o spolupráci vážně. 

Jaroslav Štefek z Euroregionu Glacensis informoval, že byl schválen Program přeshraniční spolupráce lnterreg V-

A ČR PL. První výzvy budou vyhlášeny 15.12.2022 a budou se týkat cestovního ruchu, krizového řízení a obecné 

spolupráce. Další výzvy se chystají v únoru 2023 - zejména doprava. Důležité jsou i mikroprojekty (spravují je 

Euroregiony) - budou vyhlášeny až příští rok v prosinci. 

9. Různé a závěr 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Martin Červíček poděkoval účastníkům za jejich aktivity a popřál jim vše dobré 

do nového roku. 

Zasedání bylo ukončeno ve 12:15 hodin. 

Další zasedání RSK KHK proběhne pravděpodobně na jaře 2023. 

Veškeré prezentace a podklady z 23. zasedání RSK KHK včetně zápisu jsou uveřejněny na webu v sekci RSK 

www. chytryregion. cz/zasedani-rsk. 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV."je spolufinancován Evropskou unií. 
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Zápis vyhotovil: Mgr. Tomáš Merta 

V Hradci Králové, dne 13. 12. 2022 

Zápis byl schválen dne .. .1? 

........ĺ
.......:Í2'T 

Mgr. Martin Červíček / 
hejtman Královéhradeckéh kraje 

předseda RSK KHK 

I R I NVESTIC ROZVOJE 
A INOVACI 

Sekretariát Regioaálni stálé konference 
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