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Národní úroveň 

• Strategie regionálního rozvoje ČR 21+

• Analýzy a studie HSOÚ

• Akční plán SRR ČR 21-22

• Národní stálá konference

• MMR ČR



SRR ČR 21+

HSOÚ dle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+

schválena Vládou ČR 4. 11. 2019

• Pohyb obyvatelstva 

• Index stáří

• Bytová výstavba 

• Nezaměstnanost 

• Podnikatelská aktivita



Důvody vymezení HSOÚ v SRR a vazba na kraj

• Dle Zákona o podpoře regionálního rozvoje SRR „stanovuje podmínky pro vymezení státem podporovaných

regionů“ – stanovením indikátorové soustavy je tento požadavek naplněn.

• Cílem podpory regionálního rozvoje je (mimo jiné) i „přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti regionů“.

Kraje mohou ve strategiích rozvoje územního obvodu kraje vymezit hospodářsky a sociálně ohrožená území na

nižší administrativní (např. správní obvody pověřených obecních úřadů) úroveň a řešit disparity i v rámci

jednotlivých správních obvodů ORP. Kraje mohou v těchto dokumentech vymezit jako hospodářsky a sociálně

ohrožená i jiná území, než jaké vymezuje SRR 21+, nicméně bez nároku na cílenou podporu prostřednictvím

regionální politiky státu.



Analýzy HSOÚ (MMR ČR) – v roce 2020 

Analýza hospodářské výkonnosti hospodářsky a sociálně ohrožených území podle SRR ČR 2021+

Typologie HSOÚ:

• TYP 1: Oblasti s nízkou dopravní dostupností (ORP Dvůr Králové nad Labem)

• TYP 2: Oblasti s nízkou dopravní dostupností i nízkou vybaveností služeb (ORP Broumov)

• TYP 3: Oblasti ekonomicky zasažené, ale sociálně relativně stabilizované 

• TYP 4: Oblasti se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů, ale s relativně dobrou ekonomickou 
základnou 

• TYP 5: Oblasti se závažnou situací v ekonomické i sociální dimenzi 

Pilotní případová studie Jesenicka 

• Podpora regionálně specifických aktivit v rámci SRR ČR 21+



Co plánuje SRR 21+ pro hospodářsky a sociálně ohrožená území?

Strategický cíl 5: Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích

Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních pracovních míst

Typová opatření

40. Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky

41. Posilovat lokální zaměstnání v rámci veřejných investic

42. Usilovat o příchod vnějších investic 

Specifický cíl 5.2: Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci regionu a ve vazbě na aglomerace a metropole

43. Zajistit dobrou dopravní obslužnost

Specifický cíl 5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat komunitní život v obcích

44. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami a předcházet jejich vzniku

45. Rozvíjet komunitní život v obcích

Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

46. Zajistit občanskou vybavenost

47. 
Omezit předčasné odchody ze vzdělávání na základním a střední stupni vzdělávání a podporovat žáky a studenty,

kteří ze vzdělávání předčasně odešli



Akční 
plán SRR 
2021-22

(schválen 
leden 2021)



Regionálně-specifické aktivity (v AP SRR 21-22)

Královéhradecký kraj definoval jako území, kterým by měla být 
věnována větší pozornost tři regiony – dvě 
hospodářsky a sociálně ohrožená území (Broumovsko a Žacléřsko), a 
jeden ekonomicky prosperující (Solnice‐
Kvasiny‐Rychnov nad Kněžnou), u něhož je výzvou spíše vytvoření 
dostatečné sociální infrastruktury (např. 
sociální služby) a ochrana životního prostředí (např. hospodaření s 
vodou). Potřeby Broumovska a Žacléřska jsou 
do značné míry reflektovány v aktivitách zaměřených na (a) zvýšení 
míry podnikavosti a zvýšení produktivity 
firem, (b) podporu příležitostí pro firmy pomocí finančních nástrojů a 
dalších motivačních opatření a (c) likvidace 
kontaminovaných míst a revitalizace brownfields. 



18. zasedání NSK 8. 12. 2021

Jedním z témat, která na plenárním zasedání zazněla, byla oblast 
podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ). „HSOÚ jsou 
definována ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ jako území 
charakteristická například vyšší nezaměstnaností, horší dostupností 
služeb či odlivem mladých lidí. Na tato území bychom neměli 
zapomínat, zaujímají cca třetinu rozlohy a žije zde čtvrtina obyvatelstva 
ČR. Spolupracujeme s regionálními stálými konferencemi v 
jednotlivých krajích, snažíme se vytvářet lepší podmínky pro HSOÚ při 
získání vyšší míry podpory, nejen té dotační, nebo jim usnadnit 
podmínky při získávání investičních pobídek. Rádi bychom pro tato 
území v příštím roce spustili samostatný dotační titul,“ doplňuje David 
Koppitz.



Zápis a usnesení z 18. zasedání NSK
David Koppitz (MMR) stručně informoval o harmonogramu a pokroku v oblasti systémové koordinace HSOÚ. 
Zdůraznil nutnost potřeby nastavit komunikaci mezi národní úrovní a územím (součinnosti s RSK, zapojení krajů, 
spolupráce s MAS) i pro potřeby plnění současného a tvorbu budoucího AP SRR. Dále vyjmenoval existující a 
budoucí podporu pro HSOÚ včetně plánu na realizaci NDT na podporu HSOÚ, kde nyní peníze nejsou a 
rozhodnutí bude na budoucí vládě (léto 2022). Vznesl apel na vyhodnocení stávající podpory pro HSOÚ. 

Národní stálá konference

• I. doporučuje Regionálním stálým konferencím postupovat při koordinaci HSOÚ dle dohodnutého

harmonogramu, aby nedocházelo mezi kraji k výrazným odlišnostem, a formulovat konkrétní podněty k

národním i evropským nástrojům vhodným k řešení specifické situace HSOÚ,

• II. doporučuje resortům otevřeně diskutovat podněty z území vedoucí k podpoření rozvoje HSOÚ a ve svých

nástrojích zohledňovat jejich specifické potřeby.

Národní stálá konference

• I. doporučuje územním partnerům spolupracovat při komunikaci ISPZ v území s cílem jeho intenzivního

využívání,

• II. doporučuje resortům využívat informace z ISPZ při přípravě a řízení svých dotačních titulů financovaných z

evropských nebo národních zdrojů.



ISPZ www.projektovezamery.cz

Vznikne rozsáhlý zdroj informací reflektující aktuální potřeby území, 
které jsou zásadní při tvorbě strategických dokumentů, či nastavení 
dotační a regionální politiky na regionální i národní úrovni

http://www.projektovezamery.cz/


Regionální úroveň 

• Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 21+ 

• Programové prohlášení Rady KHK

• Výbor pro hospodářský rozvoj a spolupráci

• Regionální stálá konference KHK

• Akční plán SRK do roku 2024



Strategie rozvoje KHK 2021+

Priorita 5. Vyvážený rozvoj a správa území

Cíl 5.1 Eliminace územních disparit a řešení

regionálních specifik

Opatření 5.1.1 Podpora hospodářsky

problémových regionů, venkova, periferií a

specifických oblastí

navazuje na vymezení dle SRR ČR + možnost

upřesnění či vymezení dalších území

+

Opatření 5.1.2 Posilování role aglomerace a

regionálních center včetně spolupráce měst

a venkova

Regionální centra jsou min. všechna sídla

ORP (na rozdíl od SRR ČR)











Dotační programy KHK



Programové prohlášení Rady KHK (2021)

• Budeme aktivně podporovat rozvoj hospodářsky slabších regionů, a to zejména podporou odpovídajícího
vzdělávání, dopravního spojení a vysokorychlostního internetu. Budeme podporovat tvorbu
ekonomických a sociálních vazeb mezi regiony včetně polských.

• Pomocnou ruku podáme i nejmenším obcím v rámci programu obnovy venkova, rovněž tak různým
formám sdružování obcí – svazkům, místním akčním skupinám i společným organizacím obcí. Budeme
podporovat starosty v jejich úsilí k využívání vnějších zdrojů financování projektů pro rozvoj obcí a zvýšení
kvality života jejich obyvatel.

• Pečlivě se připravujeme na programovací období Evropské unie 2021+ tak, abychom maximálně využili,
a pomohli subjektům s projekty realizovanými v rámci kraje.

• Budeme pravidelně vyhodnocovat plnění strategie rozvoje kraje a průběžně ji aktualizovat.

• Chceme, aby lidé žili ve všech částech našeho kraje, aby všude byla smysluplná ekonomická aktivita
zajišťující obživu.



USNESENÍ z 2. jednání: Výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti,
konané dne 8. 4. 2021

USNESENÍ VHRPP/2/7/2021 

Výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti

• I. p  r  o  j  e  d  n  a  l  

informace o hospodářsky a sociálně ohroženém území Královédvorsko,

• II. ž  á  d  á  

• agenturu CIRI o zpracování Případové studie Královédvorsko – Podpora regionálně specifických aktivit,

• III. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  

informace poskytnuté v rámci tématu situace Královédvorska z pohledu města,

• IV. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  

• informace poskytnuté v rámci tématu prodloužení Labské stezky,

• V. ž  á  d  á  

město Dvůr Králové nad Labem jako potencionálního investora o informování o dalším postupu v projednávané věci,

• VI. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  

informace o Safari Parku Dvůr Králové, informace od zástupce Juty a.s. a informace od zástupce firmy Karsit Automotive
s.r.o.



USNESENÍ z 3. jednání: Výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti, 
konané dne 20. 5. 2021

USNESENÍ VHRPP/3/9/2021 

Výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti

• I. p  r  o  j  e  d  n  a  l  

informace o hospodářsky a sociálně ohroženém území Broumovsko,

• II. ž  á  d  á  

Radu Královéhradeckého kraje o vyjádření souhlasu pro agenturu CIRI se zpracováním Případové 
studie Broumovsko – Podpora regionálně specifických aktivit,

• III. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  

informace poskytnuté v rámci tématu situace Broumovska z pohledu města Broumov,

• IV. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  

informace poskytnuté zástupcem Agentury pro rozvoj Broumovska a zástupcem Strategické rady 
regionu Broumovsko,

• V. ž  á  d  á  

jednotlivé aktéry o spolupráci v dalším postupu v záležitostech Broumovska.



Regionální stálá konference 8. 12. 2021

• Platforma regionálních partnerů – koordinace územní dimenze v 
kraji

• Členům i hostům RSK KHK zástupce MMR představil koordinaci 
HSOÚ včetně role sekretariátu

• Na dalším jednání (03-04/2022) bude sekretariát RSK informovat 
o zahájení prací v regionu

• …



Akční plán Strategie rozvoje KHK do roku 2024

Návrh aktivit v rámci opatření 5.1.1 Eliminace územních disparit…

• Vymezení a analýza HSOÚ v kraji 

• Podpora a tvorba nástrojů včetně dotací pro HSOÚ

• …

Akční plán řeší intervence kraje a jeho organizací

AP SRK bude předložen Radě KHK v dubnu 2022



A co dál? Aktivity MMR

Prosazování HSOÚ jako klíčového tématu

Aktuální data pro vymezení HSOÚ

Data čerpání dotací z MS2014+

Příprava národního dotačního titulu

Národní stálá konference

Spolupráce s ostatními rezorty 

Využití ISPZ pro sběr projektů 

Koordinace RSK ve všech krajích 



Cíl systémové koordinace HSOÚ

• Napomoci HSOÚ prostřednictvím cílených aktivit řešit dlouhodobé 
problémy a výzvy

• Funkčně nastavit komunikaci a získat reálnou zpětnou vazbu z území

• Naplňování aktivit AP SRR 21–22 a informace pro tvorbu dalších AP

1 2 3
říjen – prosinec

Získání kontaktů 
a znalosti území

leden – březen 22

Návrh řešení 
a formulace potřeb

duben – červen 22

Vytvoření 
konkrétního nástroje
- Aktivní zapojení do tvorby AP SRR 

23–24

- Diskuse navrhovaných řešení na 
národní úrovni

Harmonogram

- Přenos informací z národní úrovně

- Naplňování AP SRR, SRK, využívání 
programů fondů EU

- Identifikace problémů 
a potenciálu, „výzkum od stolu“

- Komunikace se stakeholdery 
(ověření poznatků)

- Přenos informací / požadavků na 
národní úroveň

- Propagace dobré / špatné praxe



Investiční pobídky

Zohlednění potřeb HSOÚ v dosavadních nástrojích 
(např. OP PIK, NDT MMR, SFPI) + brownfieldy 

SRR21+ / AP SRR / ÚDOP

Národní dotační titul MMR pro HSOÚ

Aktualizace vyhlášky MF pro programové financování

Užší spolupráce s KPSV 2021+

Téma v rámci českého předsednictví v EU

…

Co už pro HSOÚ existuje a co se připravuje?

26



Mostky, lávky Zastávky

Veřejné budovy Příprava projektů

NDT: Podpora HSOÚ

300 mil. Kč 
vs. příprava státního 
rozpočtu

Obce a jejich p.o.

HSOÚ + 3K

70 % (+ kraje?)



Role koordinátora HSOÚ (dle AP SRR)
• Komunikuje a spolupracuje mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími významnými aktéry, 

zejména v tematických oblastech, které jsou důležité pro podporu HSOÚ na území kraje. 

• Zajišťuje vzájemný přenos informací, např. formou seminářů, školení, setkání apod. 

• Účastní se pravidelných setkávání s MMR, komunikuje s ostatními regionální manažery HSOÚ z jiných 
krajů, informuje o příkladech dobré praxe, aktuální situaci v území a problémech s podporou HSOÚ 

• Ve spolupráci, nejen s MMR, iniciuje plánované mapování absorpční kapacitu území, lidských zdrojů 
s důrazem na HSOÚ, na základě mapování absorpční kapacity vyhodnocuje (např. mapové, grafické 
výstupy) připravenost a aktuální kapacitu regionů v HSOÚ. Mapování absorpční kapacity se týká pro 
potřeby SRR a AP SRR, národních dotačních titulů a potřeby podpory z fondů EU 

• Aktivně se podílí (ve spolupráci s MMR‐ORP a pracovními skupinami RSK) na přípravě aktivit Akčního 
plánu SRR zejména z pohledu potřeb HSOÚ 

• Iniciuje rozvojové potenciály území HSOÚ (např. rozvoj 5G sítě na Jesenicku, využití pohornické krajiny 
na Karvinsku atd.) a hrozby území HSOÚ a s jednotlivými subjekty veřejné správy hledá možnosti jejich 
realizace. 

• Monitoruje a vyhodnocuje úspěšnosti projektových žádostí podané žadateli z HSOÚ 

• Komunikuje a propaguje příklady dobré praxe (realizace projektů z jiných území HSOÚ krajů 
prostřednictvím sekretariátů RSK a jejich pracovních skupin) 

• Koordinuje na území kraje a monitoruje naplňování SRR 21+ ve spolupráci s MMR‐ORP a také monitoruje 
rozvoj území kraje z pohledu SRR ČR 21+ 



Koordinátor HSOÚ v KHK = sekretariát RSK  



A jak dál? Aktivity v regionu  

Cílem je identifikovat priority regionu ve vazbě na krajskou (SRK) a národní úroveň (SRR):

• Jak může regionu pomoc stát a kraj – nástroje, intervence?

• Informovanost a komunikace aktérů (region-kraj-stát)

• Otevřená diskuse a participace aktérů, projednání v regionu

• Vytvoření případové studie/implementačního plánu HSOÚ

• Konkrétní podněty a projektové záměry v území (kapacita území)

• Prezentace a projednání na úrovni kraje (RSK, orgány kraje) i ČR (NSK, MMR)



Další společné kroky 
Sekretariát RSK/CIRI:

• Analytické práce (studie/plán)

• Rešerše strategických dokumentů 

• Analýza čerpání dotací v regionu

• Přehled současných nástrojů pro HSOÚ

• Informace na krajskou a národní úroveň

Další kroky, termíny, jednání?

Regionální aktéři:

• Aktuální koncepční dokumenty v regionu?

• Sběr (mapování) projektových záměrů v území 

• Problémové oblasti a potenciál rozvoje regionu 

• Identifikace priorit ve vazbě na krajskou/národní 

úroveň

• Nastavení komunikace s územím - kontaktní 

osoba(y) za region + přenos informací

• Zapojení aktérů - klíčové partneři, pracovní tým, 

stávající platformy, projednání v regionu



Děkujeme 

Sekretariát RSK KHK

www.rskkhk.cz

rsk@cirihk.cz

http://www.rskkhk.cz/
mailto:rsk@cirihk.cz
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