
Regionální stálá konference 
Královéhradeckého kraje

20. zasedání

5. 5. 2021, Hradec Králové



1. Zahájení zasedání 
Martin Červíček

předseda RSK



2. Úvodní informace
Martin Červíček

• Představení programu RSK
• Členové RSK - změny 
• Volba místopředsedy
• Volba zástupce na NSK
• Schválení stálých hostů RSK
• Schválení Statutu RSK  a Jednacího řádu RSK
• Aktualizace pracovních skupin RSK 



Program

1. Zahájení zasedání 13:00 – 13:05
2. Úvodní informace 13:05 – 13:20
3. Aktuální informace MMR ČR 13:20 – 13:50
4. Aktivity RSK KHK v kontextu regionálního rozvoje 13:50 – 14:15

5. Přestávka 14:15 – 14:30

6. Aktuální informace z pracovních skupin RSK KHK 14:30 – 14:50
7. Akční plány rozvoje vzdělávání v KHK 14:50 – 15:00
8. Integrované nástroje ITI a CLLD v KHK 15:00 – 15:30
9. Různé a závěr 15:30

Prezentace a podklady na www.rskkhk.cz

http://www.rskkhk.cz/


Členská základna RSK - změny
Členská instituce RSK dle statutu 
RSK

Jméno člena Organizace, funkce Jméno náhradníka

zástupce kraje - předseda RSK
Mgr. Martin 
Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje Místopředseda

zástupce kraje, zástupce za 
cestovní ruch

Mgr. Martina 
Berdychová

náměstkyně hejtmana KHK – oblast 
sociálních věcí, kultury a cestovního 
ruchu

Mgr. Kateřina 
Churtajeva

zástupce kraje   
Mgr. Arnošt 
Štěpánek

člen Rady KHK – oblast školství a 
sportu

RNDr. Jiří Ort

zástupce kraje MUDr. Zdeněk Fink člen Rady KHK – oblast zdravotnictví Ing. Ludmila Bášová

zástupce kraje Mgr. Václav Řehoř
člen Rady KHK – oblast dopravy a 
majetku

Ing. Tomáš Jurček

zástupce Regionální inovační 
strategie 

Bc. Pavel Bulíček
1. náměstek hejtmana KHK – oblast 
investic, IT, vědy, výzkumu a inovací

Mgr. Jana Žaludová

zástupce dle potřeby kraje -
zástupce za regionální rozvoj 
kraje

Adam Valenta
člen Rady KHK – oblast regionálního 
rozvoje, evropských grantů a dotací

Mgr. Ivana 
Kudrnáčová

zástupce České biskupské 
konference

Mgr. Pavel Boštík
referent pro oblast dotací, Biskupství 
Královéhradecké

Ing. Eva Svobodová 
Ochrymovičová

Návrh usnesení RSK: „Regionální stálá konference KHK bere na vědomí členskou
základnu na období 2021+ na základě obdržených nominací“.



Volba místopředsedy RSK

Návrh usnesení RSK:

„Regionální stálá konference KHK schvaluje …………………….., 
jako místopředsedu RSK KHK“.



Volba zástupce RSK KHK a náhradníka 
v Národní stálé konferenci

Návrh usnesení RSK:

„Regionální stálá konference KHK schvaluje svého zástupce 
v Národní stálé konferenci: ……................a jeho náhradníka 
…………………………..“



Stálí hosté RSK
Organizace Jméno hosta Funkce

Královéhradecký kraj
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., 
MPA

2. náměstek hejtmana - oblast životního prostředí, 
zemědělství a vodohospodářství

Královéhradecký kraj JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. náměstek hejtmana - oblast financí

Centrum pro regionální rozvoj ČR Ing. Michaela Brožová
kontaktní osoba pro IROP, specialista na absorpční 
kapacitu

Agentura pro podnikání a inovace Ing. Kateřina Novotná projektový manažer pro Královéhradecký kraj

CzechInvest HK Ing. Michal Tureček regionální projektový manažer

zástupce MAP v KHK Mgr. Petr Kulíšek zástupce nositelů MAP v KHK

zástupce KAP KHK Mgr. Petra Hnátová projektová manažerka KAP KHK

ITI HK-PCE aglomerace Ing. Tomáš Kořínek
územní koordinátor strategie ITI za hradeckou část 
aglomerace

zástupce sekretariátu RSK Ing. Ladislav Mlejnek člen sekretariátu RSK KHK

MMR ČR / sekretariát NSK Ing. Radana Leistner Kratochvílová vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

Krajský úřad KHK Ing. Lucie Rovenská
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, vedoucí 
oddělení RR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Naďa Vojtíšková regionální manažerka

Euroregion Glacensis Jaroslav Štefek ředitel 

Návrh usnesení RSK: „Regionální stálá konference KHK schvaluje stálé hosty
RSK KHK.“



Statut a jednací řád RSK

• Vybrané zásadní změny: 
– Novým členem Česká biskupská konference 
– Povinné pracovní skupiny + doporučené prac. skupiny 
– Zapojení do implementace a monitoringu SRR ČR 21+ 

(součinnost s MMR na koordinaci HSOÚ,…)
• Připomínky KH kraje - vypořádány a zapracovány ze strany 

MMR

Návrh usnesení RSK: „Regionální stálá konference KHK 
schvaluje statut a jednací řád RSK KHK“.



Aktualizace Pracovních skupin RSK 2021+ 
Povinné PS dle statutu RSK:
1. Vzdělávání = Krajský akční plán (aktivita RAP 21+)
2. Výzkum a inovace = Rada pro výzkum vývoj inovace
3. Cestovní ruch (hodnocení projektů - Národní program rozvoje cestovního ruchu)

Další pracovní skupiny RSK KHK:
9. Zaměstnanost (= Pakt zaměstnanosti KHK)
10. Kultura
11. Chytrý region (= Řídící výbor Chytrého regionu)
12. Obce a města (zástupci ORP)
13. Venkov (zástupci MAS)

Doporučené PS dle statutu RSK
4. Doprava (aktivita RAP 21+)
5. Sociální (aktivita RAP 21+)
6. Zdravotnictví (aktivita RAP 21+)
7. Brownfieldy = Regionální brownfieldová jednotka (RBJ)
8. Energetika / Životní prostředí



Usnesení RSK – schválena per-rollam 
(březen – duben 2021)

Usnesení 1/20/2021/RSK:

• Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schvaluje vymezení území a 
nositele projektů MAP III v Královéhradeckém kraji za ORP Broumov, Dvůr Králové nad 
Labem, Kostelec nad Orlicí, Nová Paka, Nový Bydžov a Rychnov nad Kněžnou a ukládá 
předsedovi RSK podepsat „Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území 
realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III“ (stav k 1. 3. 2021).

Usnesení 2/20/2021/RSK: 

• Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schvaluje Výroční zprávu 
Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje za rok 2020.

Usnesení 3/20/2021/RSK: 

• Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schvaluje Zprávu o hodnocení 
plnění Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje - analýzu využití 
finančních prostředků z fondů EU za období 2014 – 2020 (k 31. 12. 2020)



3. Aktuality Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR 

a období 2021+
Radana Leistner Kratochvílová

Ondřej Pergl



4. Aktivity RSK KHK 
v kontextu regionálního rozvoje 

Zita Kučerová 
Ivana Kudrnáčová
Ladislav Mlejnek



www.chytryregion.cz

Platforma RSK jako součást Chytrého regionu
Chytrý region jako platforma regionálního rozvoje KHK

www.RSKKHK.cz

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


Kraj reaguje na potřeby Strategie regionálního rozvoje ČR 21+

Připravované aktivity v rámci sRSK: Regionální manažer SRR  a Koordinátor HSOÚ

Kraj naplňuje potřeby Strategie rozvoje kraje 21+
Priorita  VYVÁŽENÝ ROZVOJ A SPRÁVA ÚZEMÍ
Cíle: Eliminace územních disparit a řešení regionálních specifik

Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova, periferií a specifických oblastí 

RSK  a regionální politika státu a kraje

Zapojení do implementace a monitoringu SRR ČR 21+ 

Zaměření na problémy hospodářsky a sociálně ohrožených území (ORP Dvůr Králové, Broumov) 



Chytrý region - inkubátor chytrých řešení pro města, obce, region

• zadání pro aplikovaný výzkum 
• soutěž o nejlepší návrh řešení
• hackatony
• vouchery pro vítězná řešení
• couching pro jejich realizaci

• cíl = sít expertů Chytrého 
regionu poskytující odborné 
poradenství obcím při 
zavádění chytrých řešení 

• akademie chytrého regionu
• tematické workshopy
• konference

• příklady dobré praxe na 
webu www.chytryregion.cz

• příklady dobré praxe na 
workshopech

• exkurze za chytrými řešeními

Důvod: iniciovat zavádění smart přístupů, řešení  v obcích a regionech KHK 

INSPIRACE VZDĚLÁVÁNÍ

PORADENSTVÍ INKUBACE

Podpora = dotační program pro obce na zpracování smart strategií a na realizaci chytrých řešení

Konkrétní výzvy, skutečné  potřeby, jasné zadání

Vazba na aktivity  kraje na podporu aplikovaného výzkumu a inovací ve firmách  



Otevřené moduly:
• Úvod do sociálního podnikání
• Základy integračního sociálního podnikání
• Lokální ekonomika
• RSK a územní dimenze v kraji

Připravované moduly:

• Chytrá prognóza pro region
• Dotace pro obce a EU 2021+
• Seriál kurzů: Seznamte se s Chytrým regionem
• Představení konceptu Chytrý region
• Vyhledávání a práce s regionálními daty
• Podpora CLLD v kraji - ve spolupráci s KS MAS
• …

www.chytraakademie.cz
www.akademieproinovace.cz

Akademie Chytrého regionu

http://www.chytraakademie.cz/
http://www.akademieproinovace.cz/


Regionální rozvoj pro region

• PS Obce a města - cesta jak předat informace 
do území a získat zpětnou vazbu

• Pravidelné workshopy v regionu s cílem 
vzájemné komunikace, kooperace a 
koordinace při rozvoji území 

• Rukověť starosty – v rámci Akademie chytrého 
regionu poskytujeme konkrétní radu, návod a 
podporu 



Dotační strategie KHK 2021 - 2027

• Připravujeme dotační strategii 2021+ s cílem 
maximální podpory plnění strategických priorit 
a specifických cílů SRK 21+

• Poradenství pro konkrétní obec a její 
konkrétní záměr – průvodce možnostmi 
financování

• Efektivní pomoc obcím s plněním jejich 
rozvojových plánů



Připravujeme nové dotační tituly

• Vouchery – nástroj pro podporu MSP s cílem 
zvýšit potenciál prostřednictvím kreativní 
spolupráce

• Podpora inovacím, kulturnímu dědictví a 
cestovního ruchu

• Podpora lokální ekonomiky jako jeden z cílů 
KHK  - chytrého regionu (komunitní život, 
lokální produkce, úcta k životnímu prostředí)



Plánované akce a aktivity v regionu 
Regionální workshopy – 7. ročník
Konference „Příležitosti pro region“

2. ročník soutěže „Buďte inspirací“
A další...



Regionální brownfieldová jednotka v KHK
• Regionální brownfieldová jednotka 

jako PS RSK - spolupráce KHK + 
CzechInvest + RSK/CIRI + rezorty (MMR) 
+ region/obce

• Vazba na Národní strategii revitalizace 
brownfields ČR

• Národní databáze brownfields – vazba 
na dotace

• Mapování dobré praxe, přenos 
informací z národní úrovně, dotační 
možnosti

• V plánu workshopy, vzdělávání, dotace 
(NPO - role RSK)



Informační systém projektových záměrů 
v KHK 

Informační systém projektových záměrů
• krajský správce = sekretariát RSK 
• vazba na NIP, NPO, RAP, SRR...

Krajská databáze
• NIP + databáze RSK
• kraj + 33 obcí + 1 DSO
• 371 projektů = 36 mld. Kč

Příprava komunikace s územím 
• sběr projektů, mapování v regionu
• Národní program rozvoje CR

www.chytryregion.cz/projekty

www.projektovezamery.cz
info.projektovezamery.cz 

https://www.chytryregion.cz/projekty
http://www.projektovezamery.cz/


Regionální akční plán KHK 2021+
Absorpční kapacita KHK dle témat RAP (leden 2021)

• první verze RAP odeslána RSK a MMR 31. 1. 2021
• nyní se čeká na finanční alokace dle klíčů (AK ČR + IROP)
• v plánu projednání RAP v pracovních skupinách RSK (5-6/2021)
• zaslání další neschválené verze pro RSK a MMR do 30. 6. 2021



Monitoring EU dotací v KHK
Čerpání dotací z OP (k 1. 4. 2021)
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Dotace z EU na podané žádosti Dotace z EU na schválené projekty

podané žádosti celkem: 41,5 mld. Kč
schválené žádosti celkem: 26,9 mld. Kč 

https://www.chytryregion.cz/projekty-dotace


Monitoring EU dotací v KHK
Syntéza strategií CLLD v kraji

Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji = více jak 1,2 mld. Kč dotací EU na 
rozvoj venkova v letech 2014–2020 

Dle dotačního zdroje:
IROP = 636 mil. Kč
PRV = 319 mil. Kč
OPZ = 211 mil. Kč
OPŽP = 66 mil. Kč

Dle témat:
Doprava = 243 mil. Kč
Školy = 199 mil. Kč
Zemědělci = 131 mil. Kč
Zaměstnanost = 129 mil. Kč
…

https://www.chytryregion.cz/cs/novinky/2021-02-mistni-akcni-skupiny-v-kraji-1-miliarda-kc-na-rozvoj-venkova


5. Přestávka 



6. Aktuální informace z 
pracovních skupin RSK

Pavel Bulíček - RVVI
Martin Horák - Pakt zaměstanosti 



PS Inovace 
Rada pro výzkum, vývoj a inovace

 Setkání RVVI proběhlo 28. 4. 2021 ONLINE
 Předseda Bc. Pavel Bulíček

 Program jednání:
o Představení nových členů RVVI
o Pokrok v projektu Smart akcelerátor KHK II – aktivity development, mapování, marketing 

a vzdělávání
o Představení strategických intervencí RIS3 strategie za KHK:

• Královéhradecké inovační centrum

• European Digital Innovation HUB (eDIH) - Univerzita Hradec Králové

• Smart Parking & Charging - Unicorn

• Využití umělé inteligence pro zajištění kybernetické bezpečnosti Smart City - UHK

• Pajkrova Flošna - Statutární město Hradec Králové



Podporované organizace: 

Poskytované služby:

• Expertní poradenství
• Vzdělávání
• DigiHUB
• Networking
• Služby pro KHK
• Marketing VaVaI

Krajské novační centrum 
systémový nástroj podpory VaVaI v KHK

• Výzkumné organizace
• Vzdělávací instituce
• Střechové organizace
• Podnikatelská sféra
• Start-upy
• Veřejná správa, KHK

Aktivní propojování 

hlavních aktérů 

v regionální 

inovační síti

Koordinace výzkumu 

a inovací v kraji

Podpora podnikání 

a inovací

Podpora vědy 

a výzkumu



PS Zaměstnanost
Pakt zaměstnanosti
 Jednání Paktu zaměstnanosti KHK 21. 4. 2021
 Předseda Mgr. Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR
 Složení: zástupci signatářů + hosté 

Program jednání:
o Představení nových zástupců signatáře Královéhradecký kraj
o Aktuální vývoj u realizovaných projektů pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti KHK
o Aktuální vývoj na trhu práce v Královéhradeckém kraji 
o Diskusní téma – aktuální situace v oblasti zaměstnanosti, dopad pandemie Covid-19, predikce
o Náměty na aktivity v roce 2021 

Oblasti k řešení pro rok 2021:

• Regionální disparity – přístup, rozvoj a návrh řešení v hospodářsky
slabých oblastech

• Sociální podnikání - rozvoj sociálního podnikání, vzdělávání, osvěta a
marketing v oblasti sociálního podnikání

• Účinný systém dalšího vzdělávání

• Realizace projektu Do praxe bez bariér, Predikce trhu práce - KOMPAS

• Příprava nového projektu



7. Akční plány rozvoje 
vzdělávání v KHK

Petr Kulíšek 
Petra Hnátová 



Stanovisko Regionální stálé konference KHK k vymezení území realizace a 
dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III“ (stav k 30. 4. 2021)

Návrh usnesení RSK KHK:

Regionální stálá konference
Královéhradeckého kraje
schvaluje vymezení území a
nositele projektů MAP III v
Královéhradeckém kraji za ORP
Dobruška, Hořice, Jaroměř,
Náchod, Nové Město nad
Metují, Trutnov, Vrchlabí a
ukládá předsedovi
RSK podepsat „Stanovisko
Regionální stálé konference k
vymezení území realizace a
dopadu Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání III“ (stav k 30.
4. 2021).

Prvních 6 MAP bylo schváleno RSK korespondenčně v březnu 2021.
Poslední 2 MAP Hradec Králové a Jičín se budou schvalovat na podzim 2021.



Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Strategický rámec KAP 21+ 
= RAP aktivita střední školy (investiční záměry)
• návrh kritérií projednán v minitýmu KAP (duben 

2021)
• v plánu projednání v PS Vzdělávání (květen –

červen 2021)

Příprava projektu KAP II
• předpoklad podání projektové žádosti v červnu 

2021



8. Integrované nástroje ITI a 
CLLD – aktuální informace 

a příprava 2021+
Filip Hoffman

Jana Kuthanová 



9. Různé 

Diskuse 



10. Závěr 

Děkujeme
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