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Jaká máme v kraji specifi cká území dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

 

Území identifi kovaná 
v Královéhradeckém kraji 
dle SRR 21+

   Hradecko-pardubická aglomerace 
území zasahující i do Pardubického kraje

    1 regionální centrum vyššího řádu 
město Hradec Králové

   6 regionálních center 
města Dvůr Králové nad Labem, Jičín, 
Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov 
a Vrchlabí

   2 hospodářsky a sociálně 
ohrožená území 
správní obvody obcí s rozšířenou 
působností – Broumov a Dvůr Králové 
nad LabemÚzemní dimenze pro období 2021+

Dle defi nice MMR ČR územní dimenze zajišťuje takové 
zacílení veřejné politiky a dotačních programů, aby 
zohlednilo odlišné výchozí podmínky a cíle různých 
typů území. 

Územní dimenze je již součástí implementace evropských 
fondů. Investice jsou tedy vynakládány tam, kde přinesou 
největší efekt (vzácnost zdrojů).

Jedná se o investice:  
        podporující konkurenceschopnost 
   zajišťující vyrovnávání územních disparit

Územní dimenze je naplňována v rámci ESIF, ale i skrze národní 
dotační tituly.

V programovém období 2021–2027 jsou principy územní 
dimenze zakotveny v dokumentu Územní dimenze operačních 
programů. 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

  Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR) je základním koncepčním dokumentem 
v oblasti regionálního rozvoje na národní úrovni.

  SRR stanovuje hlavní cíle regionální politiky státu v horizontu 7 let na programové 
období 2021–2027 s ohledem na podporu dynamického, vyváženého a udržitelného 
rozvoje území.

  Základním principem SRR je její rozdělení na 5 územních oblastí (územní cíle). Právě 
z této územní dimenze vycházejí specifi cké regionální cíle a odpovídající akční plány.

správní obvody obcí 
s rozšířenou působností 

hospodářsky a sociálně 
ohrožená území

Hradecko-pardubická 
aglomerace

regionální centrum 
vyššího řádu

regionální centrum

Více informací o SRR
naleznete na www.srr21.cz

Více informací naleznete na 
www.chytryregion.cz/regionalni-uroven

https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021
https://www.chytryregion.cz/regionalni-uroven
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Aglomerace a místní akční skupiny v kraji
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