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Obsah
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027

4

Co je strategie rozvoje kraje?

5

Metodika tvorby

6

Organizační zajištění

7

Komunikace a spolupráce

8

Základní východiska a vazby

9

Vize a priority kraje

10

Strategické priority a cíle

11

PRIORITA 1 | Konkurenceschopný region

12

PRIORITA 2 | Zdravá, stabilní a soudržná společnost

14

PRIORITA 3 | Efektivní infrastruktura a dostupnost

16

PRIORITA 4 | Kvalitní a čisté životní prostředí

18

PRIORITA 5 | Vyvážený rozvoj a správa území

20

3

Strategie rozvoje
Královéhradeckého kraje
2021–2027
Strategický rámec
Královéhradeckého kraje
na

7 let

REGIONÁLNÍ STÁLÁ
KONFERENCE
jako koordinační skupina

V území zapojeno
regionálních
expertů

15

Celý proces tvorby strategie
trval
měsíců

20

Na tvorbě se podílelo
pracovních
skupin

11

Zpracovány
podrobné ANALÝZY
Královéhradeckého kraje

V kraji zrealizováno
ŠETŘENÍ mezi obcemi

5

Deﬁnováno priorit
a 15 strategických cílů
Královéhradeckého kraje

Do procesu zapojeno
více jak 1 000 aktérů

Zpracován POSUDEK
vlivu na životní prostředí

STRATEGIE
projednána s partnery
v regionu

Více informací na webu

www.chytryregion.cz/strategie
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Dokument SCHVÁLEN
Radou a Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje

Co je strategie rozvoje kraje?
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (dále jen „Strategie“) je
zpracována jako střednědobý strategický dokument na základě Zákona č. 128/2000 Sb.
o krajích. Podstatou strategického plánování kraje je stanovování priorit a cílů v rámci
koordinace rozvoje svého území.
 Tato Strategie navazuje na předchozí Strategii rozvoje kraje na období 2014 –2020
a pokračuje v zakotvených dlouhodobých prioritách rozvoje kraje. Reaguje na nové trendy
ve vývoji regionální politiky ČR a EU ve vazbě na období 2021–2027.
 Tento rozvojový dokument je důležitou součástí pro strategické plánování ve vazbě na priority
České republiky i Evropské unie a vede k posílení absorpční kapacity Královéhradeckého kraje,
tj. schopnosti efektivně využít finanční prostředky na kvalitně připravené projekty.
V průběhu zpracování Strategie byla vytvořena široká platforma spolupráce a komunikace
napříč jednotlivými sektory, na které lze stavět i v dalších letech. Postupné rozšiřování
partnerství v regionu přispívá ke komplexnímu rozvoji kraje, který je tak založený na vzájemném
konsenzu a definovaných společných cílech a vizi rozvoje.
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Metodika tvorby
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 byla zpracována Centrem
investic, rozvoje a inovací – regionální investiční a rozvojovou agenturou. Celý proces
tvorby Strategie trval od března 2018 do října 2019. Strategie byla schválena na základě
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1856/2019 ze dne 14. 10. 2019.
Tvorba Strategie vycházela z moderních obecně uznávaných a podporovaných metod
tvorby strategických plánů rozvoje územních celků včetně využití metodiky přípravy veřejných
strategií. Strategie byla tvořena expertně-komunitní metodou se zapojením subjektů
z veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru z celého kraje.
Ojedinělou formou byly do procesu zpracování zapojeny rovněž regiony (správní obvody
obcí s rozšířenou působností) prostřednictvím tzv. regionálních pracovníků. V každém regionu
působil jeden pracovník, který spolupracoval se zpracovatelem Strategie a prostřednictvím
jím stanovených úkolů a zadání participoval na tvorbě samotného dokumentu.
Celý proces tvorby Strategie 2021+ byl rozdělen do tří hlavních fází – analytické, návrhové
a implementační.
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Organizační zajištění
Zpracovatel Strategie zodpovídal za odbornou část přípravy Strategie, metodicky koordinoval
postup tvorby Strategie, organizačně a technicky zajišťoval všechny jednání v rámci celého
procesu. Spolupracoval s regionálními odbornými pracovníky a zajišťoval jejich zapojení
do tvorby Strategie.
Komunitní složka byla reprezentována širokým spektrem oslovených a zapojených subjektů
a reprezentantů ze všech sektorů. Regionální složka byla posílena o regionální odborné
pracovníky. Obce byly zapojeny formou dotazníkového šetření. Regionální stálá konference
působila jako hlavní koordinační platforma, její pracovní skupiny byly aktivně zapojeny
do tvorby Strategie. Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací zajišťoval hodnotitele SEA
(vyhodnocení vlivů koncepce životní prostředí). Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
projednával jednotlivé etapy a výstupy, příp. dával doporučení radě a zastupitelstvu kraje.
Postupně byla do tvorby Strategie zapojována veřejnost, místní samosprávy, neziskový
i podnikatelský sektor včetně různorodých zájmových sdružení, komor svazů apod.

Organizační zajištění procesu tvorby
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Komunikace a spolupráce
Vzájemná spolupráce a dobře nastavený systém komunikace se zainteresovanými stranami
je jedním z nejdůležitějších procesů při tvorbě strategického dokumentu. Celý proces byl
hierarchicky založen na dialogu skupin a partnerů a široké informovanosti jednotlivých
zainteresovaných subjektů.
Cílem komunikační strategie bylo efektivní nastavení spolupráce mezi jednotlivými
účastníky tvorby Strategie a stakeholdery a jejich úměrné zapojení do celého procesu. Pro
tento účel byla zpracována analýza stakeholderů. Ta identifikovala a zmapovala jednotlivce
a skupiny, kteří mají či mohou mít jakýkoliv zájem zúčastnit se, nebo sledovat proces tvorby
daného dokumentu za účelem jejich míry zapojení do procesu tvorby.

Klíčoví
partneři
bez kterých by celý
proces nemohl fungovat

Královéhradecký kraj
zastupitelstvo a rada kraje
výbor pro regionální rozvoj
regionální stálá konference
odbory Krajského úřadu KHK
příspěvkové organizace kraje
regionální odborní pracovníci

Aktivně zapojení stakeholdeři
spolupracující subjekty aktivně se podílející na tvorbě strategie

města a obce, dobrovolné svazky obcí
místní akční skupiny, aglomerace
podnikatelské subjekty, profesní sdružení
vzdělávací instituce, neziskové organizace

Širší společenství
společenství je průběžně informováno a jeho zapojení je pouze v pasivní rovině

účastníci akcí, kde byla strategie prezentována
návštěvníci webového portálu ke strategii

www.chytryregion.cz/strategie
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Základní východiska a vazby
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027 navazuje na vyšší strategické dokumenty na úrovni Evropské unie a České republiky, prostřednictvím kterých je naplňována
regionální politika EU a ČR a je v souladu s jejich zaměřením včetně rozvojových priorit
na období 2021–2027.

Evropská úroveň
Cíle Evropské komise pro priority financování z fondů EU po roce 2020


Inteligentnější Evropa



Zelenější, nízkouhlíková Evropa



Propojenější Evropa



Sociálnější Evropa



Evropa bližší občanům

Národní úroveň
Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ je základním koncepčním dokumentem v oblasti
regionálního rozvoje na národní úrovni. Dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska
a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje.

Regionální úroveň
Další tematické a územní koncepce v kraji
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027 má vazbu na odvětvové strategie
zpracované na úrovni kraje a zohledňuje také platné strategické dokumenty v území kraje
na regionální a lokální úrovni. Strategie tak představuje dokument, který je provázaný s dalšími
oborovými či územními koncepcemi a dokumenty.


tematické strategické dokumenty kraje – v oblasti sociální, zdravotnictví, vzdělávání,
životního prostředí, cestovního ruchu, kultury, regionálního rozvoje, …



strategické dokumenty na území kraje – obcí a měst, dobrovolných svazků, místních
akčních skupin a aglomerace, …
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Vize a priority kraje
Královéhradecký kraj
je atraktivní a prosperující region,
se spokojenými lidmi a dobrou kvalitou života,
respektující principy udržitelného rozvoje.

ATRAKTIVNÍ REGION



pro lidi k bydlení a práci
pro investory  pro turisty

KVALITA ŽIVOTA


…




PROSPERUJÍCÍ REGION



zdravá ekonomika
podnikání  školy




znalosti a inovace
…



UDRŽITELNÝ ROZVOJ


SPOKOJENÍ LIDÉ
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vzdělaní  sociálně stabilní
zdraví  v bezpečí  …

infrastruktura a dostupnost
občanská vybavenost a služby
kulturní život a volný čas  …





důraz na životní prostředí
vyvážený rozvoj území
strategické a uzemní plánování
šetrné hospodaření  …

Strategické priority a cíle
STRATEGICKÁ PRIORITA

1

Konkurenceschopný
region

STRATEGICKÉ CÍLE

1.1 Znalostní ekonomika a prostředí
pro rozvoj podnikání

1.2 Kvalifikované lidské zdroje a kvalitní vzdělávání
1.3 Rozvinutý a využívaný potenciál
cestovního ruchu

2

Zdravá, stabilní
a soudržná společnost

3

Efektivní infrastruktura
a dostupnost

2.1 Odpovídající podmínky pro zdravý život populace
2.2 Sociální stabilita a soudržnost společnosti
2.3 Vysoká úroveň kultury a trávení volného času

3.1 Kvalitní dopravní infrastruktura
a dostupné regiony

3.2 Rozvinutá ICT infrastruktura
pro digitální společnost

3.3 Efektivně využívané energetické zdroje

4

Kvalitní a čisté
životní prostředí

4.1 Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny
4.2 Šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření
4.3 Eliminace negativních dopadů činností
člověka na životní prostředí

5

Vyvážený rozvoj
a správa uzemí

5.1 Eliminace územních disparit

a řešení regionálních specifik

5.2 Efektivní a transparentní veřejná správa
a krizové řízení kraje

5.3 Koordinované plánování a vysoká míra
spolupráce v území
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Priorita 1 Konkurenceschopný region

EKONOMIKA, TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

HDP
4,6 % hrubého domácího produktu
celé ČR tvoří HDP Královéhradeckého
kraje, což je 5. nejnižší v ČR

Nezaměstnanost
Nezaměstnanost 2,6 % patří
dlouhodobě k nejnižším v Česku
[MPSV, říjen 2021]

[ČSÚ, 2019]

Ekonomické subjekty
V kraji bylo v roce 2019 registrováno
přes 140 tisíc ekonomických subjektů,
z toho tvořili 80 % živnostníci
[ČSÚ, 2019]

Vzdělání
Roste podíl vysokoškoláků
na pracovní síle, avšak stále
téměř polovina obyvatelstva kraje
má maximálně střední vzdělání
bez maturity
[ČSÚ, 2020]

Zaměstnavatelé
V kraji je 130 velkých průmyslových
podniků, které zaměstnávají
43 900 zaměstnanců
[ČSÚ, 2019]

Průmyslové obory
Tahounem průmyslu kraje je
výroba automobilů, počítačů
a elektronických, optických strojů
a zařízení
[ČSÚ, 2019]

Výzkum a inovace
V oblasti rozvoje výzkumu a inovací
je v kraji 6 progresivních oborů:
 dopravní prostředky a komponenty
 strojírenství a investiční celky  nové
textilní materiály  IT, elektrotechnika
a optika  léčiva a zdravotnické
prostředky  pokročilé zemědělství
a lesnictví
[RIS3, 2020]
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Školství
V kraji je celkem 670 škol,
z toho 314 mateřských,
272 základních, 74 středních
a 10 vyšších odborných škol
[Rejstřík škol a školských zařízení, 2021]

Turismus
7. nejnavštěvovanější turistický
cíl v celé ČR je Safari Park Dvůr
Králové – 451 tisíc návštěvníků
v roce 2020
[CzechTourism, 2021]

Ubytování
4. nejnavštěvovanější kraj v ČR,
v Královéhradeckém kraji se ubytoval
čtvrtý nejvyšší počet hostů po hlavním
městě Praze, Jihomoravském
a Jihočeském kraji
[ČSÚ, 2020]

Priorita 1
CÍL 1.1

CÍL 1.2

CÍL 1.3

Strategické cíle a opatření

Znalostní ekonomika a prostředí pro rozvoj podnikání
1.1.1

Rozvoj podnikání s důrazem na malé a střední podniky

1.1.2

Vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj podnikání

1.1.3

Rozvoj výzkumného a inovačního systému

1.1.4

Posilování brandu kraje z pohledu konkurenceschopnosti

1.1.5

Rozvoj kulturních a kreativních odvětví

Kvalifikované lidské zdroje a kvalitní vzdělávání
1.2.1

Zvýšení výsledků vzdělávacího systému v návaznosti
na potřebné kompetence

1.2.2

Zvyšování adaptability a stability pracovní síly

1.2.3

Začleňování znevýhodněných skupin na trh práce

Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního ruchu
1.3.1

Zkvalitňování marketingu, organizace a institucionální
podpory cestovního ruchu

1.3.2

Rozvoj a modernizace infrastruktury cestovního ruchu

1.3.3

Zajištění lidských zdrojů a rozvoj služeb v cestovním ruchu
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Priorita 2 Zdravá, stabilní a soudržná společnost

KVALITA ŽIVOTA, ZDRAVÍ A KULTURA

Věk
43,4 let – průměrný věk v kraji
patří mezi nejvyšší v ČR a stále
roste, naděje dožití je vysoká

Kriminalita
13 trestných činů na tisíc obyvatel
v kraji patří k nejnižším v celé ČR
[ČSÚ, 2019]

[ČSÚ, 2020]

Stárnutí

Bytová výstavba

Kraj má nejstarší obyvatelstvo
mezi všemi kraji České republiky,
index stáří v roce 2020 byl 140,7

Vysoká intenzita bytové výstavby
je v zázemí Hradce Králové
a v příhraničních turistických
regionech

[ČSÚ, 2020]

[ČSU, 2020]

Porodnost
Porodnost v kraji mírně klesá,
mimo manželství se rodí více
jak polovina dětí

Památky
22 – počet národních kulturních
památek na území kraje
[Národní památkový ústav, 2021]

[ČSÚ, 2020]

Zdravotnictví
V Královéhradeckém kraji působí
celkem 9 nemocnic a více jak
2 600 lékařů
[ČSÚ, 2019]

Sociální podmínky
V kraji je nízká míra příjmové
chudoby a nízký podíl osob
v exekuci ve srovnání s ostatními
kraji a ČR
[ČSÚ, 2019]
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Kutlura
Na území kraje funguje celkem
361 knihoven, 48 muzeí a galerií
a 42 kin
[ČSÚ, 2019]

Sport
V kraji působí téměř 500 sportovních
klubů a více jak 61 tisíc členů
zde má Česká unie sportu
[ČSÚ, 2019]

Priorita 2 Strategické cíle a opatření
CÍL 2.1

CÍL 2.2

CÍL 2.3

Odpovídající podmínky pro zdravý život populace
2.1.1

Zajištění kvalitní péče o zdraví a zdravého životního stylu obyvatel

2.1.2

Zajištění dostupných a kvalitních zdravotních služeb

2.1.3

Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji

Sociální stabilita a soudržnost společnosti
2.2.1

Podpora seniorů, aktivního stárnutí, rodin a mezigeneračního soužití

2.2.2

Zajištění dostupných a kvalitních sociálních služeb a podpora
aktivit směřujících k sociální integraci

2.2.3

Podpora rozvoje dostupného a sociálního bydlení
a navazujících služeb v kraji

Vysoká úroveň kultury a trávení volného času
2.3.1

Rozvoj živé kultury a místního kulturního života

2.3.2

Péče o kulturně-historické dědictví regionu, rozvoj
paměťových institucí a dalších kulturních zařízení
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Priorita 3 Efektivní infrastruktura a dostupnost

DOPRAVA, ENERGETIKA A INFRASTRUKTURA

Železnice

Spotřeba elektřiny

Hustota železniční sítě
v našem kraji je 4. nejvyšší
v ČR a provozní délka tratí
činila 715 km

Spotřeba elektrické energie roste
(ve srovnání s ostatními kraji ČR
jde o nejvyšší nárůst), více než
třetina spadá na průmysl

[ČSÚ, 2020]

[ČSÚ, 2019]

Silnice
Silniční síť v Královéhradeckém
kraji je tvořena 3 740 km silnic,
88 % délky připadá na silnice
II. a III. třídy – 2. nejvyšší
hustota krajských silnic
v rámci ČR
[ŘSD, 2021]

Doprava

Intenzita

dopravy a počet
registrovaných vozidel roste,
stupeň automobilizace v kraji
je 5. nejvyšší v celé ČR
[ČSÚ, 2020]

Dobíjecí stanice
V roce 2021 je na území
Královéhradeckého kraje v provozu
celkem 28 dobíjecích stanic
pro elektromobily
[EVmapa.cz, 2021]

Obnovitelné zdroje
Na území Královéhradeckého kraje
bylo 18 % elektřiny vyrobeno
z obnovitelných zdrojů
[ČSÚ, 2020]

Plynofikace
Více než 40 % obcí v kraji není
plynofikovaných, což je hodnota
pod průměrem ČR
[ČSÚ, 2016]

Počítače v domácnostech
V kraji má doma počítač 77 %
domácností, k internetu je připojeno
79 % domácností
[ČSÚ, 2020]

Připojení k internetu
¼ základních sídelních jednotek
v kraji není pokryta vysokorychlostním
připojením k internetu, Královéhradecký
kraj má nejvyšší podíl bílých míst
[ČTÚ, 2020]
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Priorita 3 Strategické cíle a opatření
CÍL 3.1

CÍL 3.2

CÍL 3.3

Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné regiony
3.1.1

Rozvoj páteřní dopravní infrastruktury
a napojení kraje na nadřazenou síť

3.1.2

Zlepšení dopravní dostupnosti regionů kraje a přeshraniční
dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy

3.1.3

Rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility

Rozvinutá ICT infrastruktura pro digitální společnost
3.2.1

Zvýšení dostupnosti vysokorychlostního internetu

3.2.2

Zlepšení ICT vybavení a konektivity ve veřejných institucích

3.2.3

Zavádění elektronizace a digitalizace služeb veřejných
institucí a rozvoj eGovernmentu

Efektivně využívané energetické zdroje
3.3.1

Zvýšení energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů

3.3.2

Zvýšení energetických úspor

3.3.3

Zavádění energetického managementu
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Priorita 4 Kvalitní a čisté životní prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A HOSPODAŘENÍ

Chráněná území
V kraji je 1 národní park (Krkonoše)
a 3 chráněné krajinné oblasti
(Český ráj, Orlické hory, Broumovsko),
chráněná území pokrývají více
než pětinu rozlohy kraje

Horstvo
Nejvyšším vrcholem v celé ČR
je Sněžka (1 603 m n. m.), která se
nachází na severní hranici kraje

Voda
95 % obyvatel kraje je zásobováno
vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu
[ČSÚ, 2020]

80 % obyvatel bydlí v domech
napojených na kanalizaci pro veřejnou
potřebu, což je podprůměr oproti
86 % v ČR
[ČSÚ, 2020]

Sucho
Většina Královéhradeckého
kraje patří mezi území ohrožená
nadměrným suchem

Lesy
Necelou 1/3 území kraje tvoří lesy
a lesní pozemky
[ČSÚ, 2020]
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Emise
Emise znečišťujících látek klesají
a ovzduší v kraji patří k těm méně
znečištěným v ČR
[ČSÚ, 2019]

Odpady
331 kg komunálního odpadu připadlo
v roce 2019 na 1 obyvatele kraje –
celková produkce odpadu roste
[ČSÚ]

Zemědělství
V zemědělství převažuje rostlinná
produkce nad živočišnou (zejména
díky pěstování obilovin, řepky, kukuřice
a cukrovky + ovocnářství a zelinářství)

Orná půda
Orná půda tvoří dvě pětiny celkové
výměry kraje, orné půdy meziročně
stále ubývá
[ČSÚ, 2019]

Ekologické zemědělství
10,5 % z celkové plochy
zemědělské půdy bylo v roce 2019
ekologicky obhospodařováno,
roste podíl půdy v ekologickém
zemědělství, stejně jako
počet ekofarem (249)
[ČSÚ]

Priorita 4 Strategické cíle a opatření
CÍL 4.1

CÍL 4.2

CÍL 4.3

Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny
4.1.1

Aktivní ochrana přírody a krajiny a péče o krajinu

4.1.2

Zachování druhové rozmanitosti

4.1.3

Sídelní zeleň a zelená infrastruktura

4.1.4

Podpora a rozvoj systému environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty

Šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření
4.2.1

Ochrana proti povodním a vlivu nadměrného sucha

4.2.2

Ochrana zemědělského půdního fondu

4.2.3

Podpora zemědělství, lesnictví, rybářství a místní produkce

Eliminace negativních dopadů činností člověka na životní prostředí
4.3.1

Efektivní a ekologické odpadové hospodářství

4.3.2

Odstraňování a monitoring starých ekologických zátěží

4.3.3

Snižování koncentrace znečišťujících látek v ovzduší
a snižování hlukové zátěže

4.3.4

Ochrana vod a vodních zdrojů

4.3.5

Výstavba a modernizace vodovodní a kanalizační infrastruktury
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Priorita 5 Vyvážený rozvoj a správa území

SPRÁVA ÚZEMÍ, REGIONÁLNÍ ROZVOJ A SPOLUPRÁCE

Administrativní členění
5 okresů, 15 obcí s rozšířenou
působností, 35 obcí s pověřeným
obecním úřadem – takové je
administrativní členění kraje

Hranice kraje
Nejdelší hranici má
Královéhradecký kraj s Polskem,
délka 208 km činí celou 1/3 celkových
hranic kraje

Obce
Kraj má celkem 448 obcí,
ve kterých žije více jak 550 000
obyvatel

Města
Kraj má celkem 48 měst,
kde bydlí 2/3 obyvatel, podíl
městského obyvatelstva postupně
mírně klesá

Aglomerace
Hradec Králové a okolní obce
jsou součástí jádrového území
Hradecko-pardubické aglomerace
s více jak 340 000 obyvateli
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Venkov
Ve venkovských obcích
(která nemají statut města)
populace roste, ale v malých
obcích do 200 obyvatel
a v příhraničí naopak ubývá

MAS
Na území Královéhradeckého
kraje působí 15 místních akčních
skupin, jejichž společným cílem
je rozvoj venkovských oblastí

Ohrožená území
2 hospodářsky a sociálně
ohrožená území na národní úrovni –
správní obvody obcí s rozšířenou
působností Broumov a Dvůr Králové
nad Labem

Životní úroveň
Královéhradecký kraj patří
mezi nejlepší kraje v rámci
celonárodní soutěže „Místo pro
život“ (1. místo 2019 a 2018,
2. místo 2020, 3. místo 2017)

Priorita 5 Strategické cíle a opatření
CÍL 5.1

CÍL 5.2

CÍL 5.3

Eliminace územních disparit a řešení regionálních specifik
5.1.1

Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí

5.1.2

Posilování role aglomerace a regionálních center
včetně spolupráce měst a venkova

Efektivní a transparentní veřejná správa a krizové řízení kraje
5.2.1

Podpora zavádění řízení a plánování ve veřejné správě

5.2.2

Podpora krizového řízení a integrovaného
záchranného systému

Koordinované plánování a vysoká míra spolupráce v území
5.3.1

Efektivní provázání a využívání strategického
a územního plánování

5.3.2

Podpora partnerství, rozvoj místní
a nadregionální spolupráce
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… a jak dál se Strategií?
Nedílnou součástí úspěšného strategického plánování (nejen u nás v kraji) je jeho realizační
fáze – tzv. implementace.
 Rámec realizace Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027 bude tvořen
tzv. akčními plány, zpracovanými na dílčí časová období.
 Akční plány obsahují především výběr prioritních aktivit (možných intervencí kraje),
včetně jejich finančně-personálního zajištění a předpokládaného harmonogramu plnění.
 Naplňování akčních plánů je v rámci monitoringu Strategie vyhodnocováno, zejména
pro potřeby nastavení navazujících strategických rozhodnutí a dokumentů.

Více informací na webu

www.chytryregion.cz/strategie

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje KHK
Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
www.kr-kralovehradecky.cz
Centrum investic, rozvoje a inovací
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
www.cirihk.cz

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 byla schválena v roce 2019,
vybrané údaje byly aktualizovány v roce 2021.
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