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Návrh regionálně specifických aktivit pro správní obvod ORP Broumov  
na základě zmapovaných potřeb regionu (2022) 

Podklad pro zacílení nástrojů podpory hospodářsky a sociálně ohroženého území  
a pro tvorbu akčního plánu SRR ČR 2023–2024 (MMR ČR) 

Potřeby 
(zdůvodnění) 

Aktivity – popis a absorpční kapacita 
(typové projekty, projektové záměry) 

Vazba na  
SRR ČR 

Podpora lokální 
ekonomiky a 
zaměstnanosti  

(vysoká 
nezaměstnanost, 
nedostatek 
pracovních 
příležitostí, nízká 
podnikatelská 
aktivita, 
regulativy CHKO 
…) 

Podnikání a inovace = 125 mil. Kč 

Diverzifikace podnikatelských aktivit, podpora MSP, 
zavádění inovací, nové formy podnikání a zaměstnávání… 

(např. digitální ekonomika, datové centrum, kreativní 
průmysl, tvůrčí hub, sdílené služby a prostory, 
technologické vybavení, práce na dálku – Karavana) 

Regionální produkty a místní zdroje = 66 mil. Kč 

Zemědělství a lesnictví, péče o krajinu, zpracování a odbyt 
místních zdrojů a regionálních produktů… 

(např. nadace pro vodu, létající pivovar, výroba sýrů, 
regionální značka, zpracování dřeva, výroba pelet, 
agroturistika…) 

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

 

Využití 
kulturního 
dědictví a 
turistického 
potenciálu  

(vysoký potenciál 
a podmínky pro 
rozvoj kultury a 
cestovního ruchu 
– památky, 
klášter, historie, 
skalní města, 
geopark…) 

Kulturní a přírodní potenciál = 112 mil. Kč 

Ochrana a využití potenciálu kulturního a přírodního 
dědictví (památky, kulturní dědictví, skalní města, 
geopark…) 

(např. klášter jako centrum kultury, rekonstrukce kostelů, 
kapličky, boží muka, křížové cesty a další historické či 
přírodní prvky, projekt Broumov město kultury 2028) 

Cestovní ruch a turistika = 210 mil. Kč 

Podpora rozvoje infrastruktury CR – pro vícedenní pobyty, 
celoroční sezónu a dekoncentrace turistů (ubytování, 
atraktivity, doprovodná infrastruktura) včetně marketingu 
destinace 

(např. penzion/hotel, rozhledna, návštěvnické centrum, 
muzeum, relaxační centrum, naučná stezka, zázemí + 
programy pro turisty) 

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

 

Zajištění 
dostupných 
služeb a 
bezpečného i 
kvalitního 
prostředí  

(nedostatečná 
dostupnost služeb 
a občanské 
vybavenosti, 
nevyhovující stav 
veřejných 
prostor…) 

Občanská vybavenost a služby = 68 mil. Kč 

Udržení a podpora veřejných/komerčních služeb pro občany 
+ sdílení prostor, mobilní/digitální poskytování 

(např. obecní úřad a technika, hasiči, mobilní obchod, 
sdílené služby + Broumov jako přirozené a spádové 
regionální centrum – služby vyššího řádu) 

Revitalizace veřejných prostor = 110 mil. Kč 

Obnova veřejných prostranství v obcích, znovuvyužití a 
rekonstrukce nemovitostí a brownfieldů… 

(např. rekonstrukce center obcí, revitalizace parků, 
demolice a rekultivace, projekt na rekonstrukci bývalého 
pivovaru) 

Specifický cíl 

5.4: Zajištění 

dostatečné 

občanské 

vybavenosti 

 



3 

 

Potřeba reagovat 
na demografický 
vývoj v regionu  

(odliv lidí 
z regionu, 
stárnutí obyvatel, 
nepříznivá 
demografická 
prognóza, nízká 
bytová 
výstavba…) 

Dostupné bydlení = 87 mil. Kč 

Výstavba nových bytů, rekonstrukce stávajících prostor na 
bydlení, příprava pozemků… 

(např. příprava parcel pro výstavbu nových rodinných 
domů, rekonstrukce bytů a domů – projekt Mladá krev) 

Sociální prostředí = 37 mil. Kč 

Aktivity reagující na stárnutí obyvatel, sociální a zdravotní 
služby, sociální prevence a soudržnost… 

(např. komunitní dům pro seniory, dům s pečovatelskou 
službou, pečovatelská služba) 

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

Rozvoj lidského 
kapitálu a 
sociální 
soudržnosti  

(nízká vzdělanost, 
vysoká míra 
participace 
aktérů v území, 
regionální 
identita a 
soudržnost…) 

Vzdělávání a výchova = 208 mil. Kč 

Rozvoj vzdělávání a edukačních aktivit, zájmové a 
neformální vzdělávání, modernizace prostor včetně 
vybavenosti… 

(např. školy a školky, akční plánování, podpora talentů, 
místní podpůrné fondy, VŠ pracoviště – Ateliér Česka) 

Komunitní život a kultura = 63 mil. Kč 

Podpora aktivního života, spolkové činnosti, kultury a 
sportu, zajištění odpovídajícího zázemí… 

(např. knihovna, kulturní domy, klubovny, tvůrčí dílny, 
akce, sportoviště, příměstské tábory, neziskové projekty) 

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

 

Posilování 
spolupráce a 
společné 
plánování  

(silná spolupráce 
aktérů v regionu, 
existence lídrů a 
platforem, stejné 
území pro DSO, 
MAS i ORP…) 

Regionální management = 25 mil. Kč 

Zajištění komunitního strategického plánování regionu, 
expertní podpora a spolupráce… 

(např. participativní řízení regionu, funkce regionálního 
manažera, spolupráce i s krajskou a národní úrovní) 

Vzájemná spolupráce = 16 mil. Kč 

Rozvíjení spolupráce mezi místními aktéry při realizaci 
společných projektů, ale i přeshraniční síťování  

(např. spolupráce v rámci regionálních platforem, 
s Polskem, napříč sektory, projekt Broumovský pas) 

Specifický cíl 
6.2: Rozvíjet 
strategické 
plánování na 
bázi funkčních 
regionů a 
posilovat 
spolupráci 
aktérů 
v území 

 

Zlepšení 
propojení a 
infrastruktury 
v regionu 

(periferní poloha 
regionu, dopravní 
dostupnost, stav 
infrastruktury, 
rychlost 
internetu…) 

Dopravní dostupnost = 368 mil. Kč 

Cyklodoprava, silniční komunikace a bezpečnost, doprava v 
klidu, napojení na sousední regiony… 

(např. výstavba cyklostezek a chodníků, rekonstrukce silnic 
a komunikací, mosty a lávky, řešení parkování, přeshraniční 
spojení) 

Internet a digitalizace = 11 mil. Kč 

Zavádění vysokorychlostního internetu, elektronizace 
agend, nové formy komunikace, ICT… 

(např. projekt tzv. broumovských portálů pro moderní 
formy komunikace mezi lidmi a vzájemné sdílení) 

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

 



4 

 

Adaptace na 
změnu klimatu a 
ochrana ŽP 

(oblast v CHKO 
Broumovsko, 
zemědělská 
oblast, přírodní 
podmínky, čisté 
životní 
prostředí…) 

Adaptační opatření = 63 mil Kč (+ 1,5 mld. Kč Živá voda) 

Zadržování vody v krajině i v intravilánu, protipovodňová 
ochrana, ekologická stabilita… 

(např. projekt spolku Živá voda zaměřený na zadržování 
vody v krajině + rybníky, nádrže, poldry) 

Ekologizace činností = 37 mil. Kč 

Energetický management, energetické úspory, komunitní 
energetika, odpadové hospodářství 

(např. regionální energetický manažer, veřejné osvětlení, 
zateplování budov, výměna zdrojů energie, sběrný dvůr, 
kompostárna) 

Specifický cíl 
3.4: Pečovat o 
prostředí 
obce a 
stabilizovat 
dlouhodobé 
využívání 
krajiny a 
zamezit její 
degradaci 

 

 

Zdroje: 

• databáze projektových záměrů MAS Broumovsko+ 

• ISPZ – informační systém projektových záměrů 

• mapování podnikatelského prostředí (CzechInvest) 

• setkání se zástupci obcí, užší pracovní tým  

• jednání hospodářského výboru KHK  

• analýza čerpání dotací v regionu 

+ 

• koncepční/strategické dokumenty: 
o Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

o Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027  

o Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ na období 2021–

2027 

o Strategický plán rozvoje DSO Broumovsko 2022–2032  

o Strategie destigmatizace Broumovska 

o Územní studie specifické oblasti Broumovsko 

o Strategický rozvojový plán města Broumova do roku 2029 

o Metodika identifikace invencí a jejich následného zavádění do života regionů a obcí – 

vzorový příklad města Broumova 

o Rozvojové/strategické plány obcí  

 


