
Znát potřeby a požadavky regionálních partnerů je nezbytné pro další rozvoj 
našeho kraje, ale i pro úspěšné čerpání dotačních prostředků na připravované 
projekty, proto se zapojte i Vy.

Mapování potřeb obcí a regionů probíhá formou sběru projektových záměrů. 
K tomuto účelu slouží online nástroj ISPZ – informační systém projektových 
záměrů. 

www.projektovezamery.cz

 Databáze, která odráží skutečné potřeby regio-
nálních subjektů, slouží jako podklad pro posky-
tovatele dotací nebo pro strategické plánování 
přímo v území.

  Do databáze můžete vkládat Vaše projektové 
záměry, u kterých předpokládáte fi nancování 
z veřejných zdrojů (dotace EU, ČR či kraje). 

 Po Vaší registraci můžete své projektové 
záměry spravovat online a být v kontaktu se 
správcem databáze a mít přístup k relevant-
ním a aktuálním informacím. 

www.chytryregion.cz/projekty

Národní správce ISPZ 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,
odbor regionální politiky • ispz@mmr.cz

Regionální správce ISPZ 
sekretariát Regionální stálé konference KHK, 
Centrum investic rozvoje a inovací • rsk@cirihk.cz 

Mapování potřeb obcí a regionů v kraji 

PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2021+

https://www.chytryregion.cz/projekty
https://www.projektovezamery.cz/
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V Královéhradeckém kraji bylo v programovém období EU 2014–2020 podáno téměř 
8 tisíc žádostí na projekty za více než 45 miliard korun (stav k 1. říjnu 2021). 

  Z toho přes 5 tisíc schválených, realizovaných či již ukončených projektů obdrželo 
celkově dotaci za téměř 30 miliard korun.

Využití fi nančních prostředků z ESIF 2014–2020 v Královéhradeckém 
kraji dle jednotlivých operačních programů (v mld. Kč)

Monitoring čerpání dotací EU v kraji

Celková dotace EU na projekty 
s podanou žádostí

Celková dotace EU na projekty 
se schválenou žádostí, projekty 
ve fázi realizace a ukončené 
projekty

Celkový počet projektů v Královéhradeckém kraji dle jednotlivých 
operačních programů 2014–2020

Celkový počet projektů 
s podanou žádostí

Celkový počet projektů se 
schválenou žádostí, projektů 
ve fázi realizace a ukončených 
projektů

Pravidelný monitoring čerpání dotací EU naleznete 
na www.chytryregion.cz/projekty-dotace

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

