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Aglomerace a místní akční skupiny v kraji

Aglomerace a místní akční skupiny v našem kraji

Více informací naleznete na

Více informací naleznete na

http://iti.hradec.pardubice.eu

www.chytryregion.cz/clld

Integrované územní investice (ITI)

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Integrované územní investice naplňují závazek vyčlenit alespoň 8 % zdrojů národního přídělu
Evropského fondu pro regionální rozvoj na aktivity udržitelného rozvoje měst.

Komunitně vedený místní rozvoj je integrovaným nástrojem pro zapojení obyvatel nebo
uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni (principy
metody LEADER). CLLD je koordinován místními akčními skupinami (MAS) a je uskutečňován
na základě integrovaných strategií místního rozvoje. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní
potřeby.



Aglomerace za využití strategie ITI analyzuje problémy a rozvojový potenciál území a definuje
své rozvojové priority v závislosti na místních podmínkách.



Prostřednictvím ITI budou řešena témata jako doprava se zaměřením na zvýšení její bezpečnosti
a snížení uhlíkové stopy, podpora předaplikačního výzkumu, podpora oběhového
hospodářství, podpora boje se suchem, adaptace na klimatickou
změnu, stimulace kulturního kapitálu a cestovního
ruchu a další.




Hlavními tématy řešenými nástrojem CLLD jsou např. rozvoj venkova, služby, zaměstnanost,
podnikání, lokální ekonomika, vzdělávání, sociální integrace, životní prostředí, zemědělství aj.


MAS v Královéhradeckém kraji
Na území kraje působí 15 MAS,
z nichž všechny realizují strategii CLLD.


Hradecko-pardubická aglomerace
V rámci ČR se jedná o jedinečnou
aglomeraci s 340 tisíci obyvateli
a dvěma rovnocennými centry se
silnou koncentrací ekonomických
činností, znichž má značná část
mezinárodní význam.



Nositelem ITI je statutární
město Pardubice se zpracovanou strategií území Hradecko-pardubické aglomerace, do níž
je zapojena celá řada partnerů
z veřejného, privátního i neziskového sektoru.


Pozice v mapě
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Hradecká část aglomerace
73 obcí / 157 tisíc obyvatel

Pardubická část aglomerace
79 obcí / 183 tisíc obyvatel
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Název MAS
Hradecký venkov, o.p.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s.
MAS Broumovsko+, z.s.
MAS Královédvorsko, z.s.
MAS Podchlumí, z.s.
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Místní akční skupina Krkonoše, z.s.
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s.
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Místní akční skupina Stolové hory, z.s.
NAD ORLICÍ, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Otevřené zahrady Jičínska, z.s.
Sdružení SPLAV, z.s.
Společná CIDLINA, z.s.

hranice kraje
město s více než 25 tis. obyvateli
obec není členem MAS nebo je
členem MAS působící mimo území Královéhradeckého kraje
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