
Platforma působí v rámci Centra investic, rozvoje a inovací již od roku 2015. Během této 
doby sehrála významnou roli zejména v popularizaci a zvyšování informovanosti o soci-
álním podnikání. Jejím cílem je podpora sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji 
zacílená dle potřeb regionálních aktérů.

Aktivity
  individuální konzultace
  veletrhy sociálního podnikání v Hradci Králové 
  tematické semináře a workshopy 
   informační web www.socialnipodnikanihk.cz 

a facebookový profi l
   exkurze do úspěšných sociálních podniků v kraji 

a okolí 
   vzdělávací akce zaměřené na rozvoj sociálních 

podniků 
  e-learningové kurzy
   propojování sociálních podniků a ostatních 

aktérů 
   popularizace oblasti sociálního podnikání
   katalog sociálních podniků a poskytovatelů 

náhradního plnění v KHK
  interaktivní mapa
   katalog produktů sociálních podniků

Webový portál o sociálním podnikání

   souhrnné informace týkající se tématu 
sociálního podnikání: Co je to sociální pod-
nikání a jak ho fi nancovat?

   interaktivní katalog Nabídka sociálních 
podniků v Královéhradeckém kraji

   interaktivní mapa sociálních podniků
   kalkulačka náhradního plnění
   kalendář akcí, novinky, příklady dobré praxe 

PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2021+

Regionální centrum podpory sociálního podnikání
Rozvíjíme sociální podnikání v Královéhradeckém kraji  

Více informací naleznete na webu
www.socialnipodnikanihk.cz

https://www.zamestnanyregion.cz/cs/o-socialnim-podnikani
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Dostupné bydlení je jedním z aktuálních témat, která nejsou řešena pouze na celostátní úrovni, ale mají 
významný regionální dopad. Královéhradecký kraj se rozhodl ve spolupráci s dalšími aktéry aktivně 
zapojit do této problematiky. V roce 2018 tak byla založena první regionální platforma zabývající se 
problematikou dostupného a sociálního bydlení v České republice – Platforma dostupného bydlení 
Královéhradeckého kraje. 

Členové platformy
  odborníci z neziskového či veřejného sektoru pracující s různými cílovými skupinami
  zástupci z řad samosprávy a municipalit, a také z veřejné správy, podpůrných a koordinačních organizací 

Platforma je otevřené uskupení pro všechny, kteří problematiku chtějí řešit a mají zájem spolupracovat. 

Hlavní cíle 
  propojování a síťování aktérů v regionu
  mapování potřeb v regionu 
   předávání informací a zkušeností, sdílení dobré praxe
  poradenství, konzultace, metodická pomoc
  organizace tematických workshopů a seminářů
   koordinace aktivit jednotlivých aktérů 

na krajské úrovni
  realizace společných projektů

Platforma dostupného bydlení 

Hledáme dlouhodobá řešení pro zajištění adekvátního bydlení pro všechny

Více informací naleznete na 
www.dostupnebydlenihk.cz  

Webový portál o dostupném bydlení
  prostor pro efektivní sdílení informací 
   prostor pro odpovědi na otázky: 

Co je to dostupné bydlení? Jakých cílových 
skupin se týká? Jak se problematika řeší 
v našem kraji? Jakým způsobem je možné 
fi nancovat projektové záměry?

   prezentace zajímavých příkladů dobré praxe, 
novinky či akce

https://www.zamestnanyregion.cz/dostupnebydleni

