
1. setkání Regionální 
platformy KHK

6. 9. 2022, Hradec Králové



Zahájení a úvod
Adam Valenta
člen Rady KHK



Program – 1. část

14:00 – 14:05 Zahájení a úvod

(Adam Valenta, radní KHK pro regionální rozvoj)

14:05 – 14:20 Představení platformy a její role, zapojení partneři

(Ivana Kudrnáčová, KÚ KHK; Zita Kučerová, CIRI HK)

14:20 – 14:40 Vystoupení partnerů, aktivity v regionu

Národní síť/Krajská síť MAS a Sdružení místních
samospráv ČR (Jana Kuthanová)

Svaz měst a obcí ČR (Karel Rejchrt)

Spolek pro obnovu venkova ČR (Dušan Šustr)

14:40 – 15:00 Podpora regionálního rozvoje KHK – krajské dotace na
rok 2023, Vesnice roku KHK, podpora lokální ekonomiky,
vymezení regionálních center…

(Ivana Kudrnáčová, Martina Saláková Šafková, KÚ KHK)
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Program – 2. část

15:00 – 15:15 Aktivity v rámci Chytrého regionu KHK – webová
platforma a soutěž, Akademie CHR, líheň chytrých řešení,
reputace regionu, inovace, datový portál KHK

(Zita Kučerová, Tomáš Merta, CIRI HK)

15:15 – 15:30 Regionální stálá konference KHK – role RSK, regionální
akční plán, monitoring projektů a dotací, hospodářsky a
sociálně ohrožená území, brownfieldy…

(Ladislav Mlejnek, CIRI/RSK)

15:30 – 15:45 Zaměstnanost, podnikání a bydlení v KHK – aktivity a
aktuality v oblasti Paktu zaměstnanosti, Regionálního
centra sociálního podnikání a Platformy dostupného
bydlení

(Jana Smetanová, CIRI HK)

15:45 – 16:00 Závěr – souhrn, témata dalších setkání, plán 2022+

Od 16:00 Neformální individuální konzultace
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Představení platformy a její role, 

zapojení partneři
Ivana Kudrnáčová, KÚ KHK

Zita Kučerová, CIRI HK



SO ORP v KHK







Očekávaní platformy
• Přenos informací z kraje do regionu

• Aktuální dění v oblasti regionální politiky na národní úrovni

• Aktivní platforma pro přenos informací a potřeb z regionu 
na krajskou a národní úroveň

• Koordinace aktivit zúčastněných subjektů

• Aktuality 

1. Aktuální informace z regionální politiky KHK, krajská úroveň

2. Formy spolupráce mezi krajem a regionem, obcemi, DSO, MAS

3. Koordinace krajských a obecních investic

4. Dotace pro obce, zaměření krajských dotací 

5. Aktuální témata (obecní bydlení, energetika, průmyslové zóny…)

www.slido.com

#692022

1. Jaké oblasti v rámci zaměření platformy jsou pro vás prioritní?

Rozvíjíme náš kraj 

https://www.slido.com/index-b?experience_id=2


Vystoupení partnerů, 

aktivity v regionu
Jana Kuthanová, KS MAS, SMS ČR

Karel Rejchrt, SMO ČR
Dušan Šustr, SPOV ČR



Podpora regionálního 

rozvoje KHK
Ivana Kudrnáčová, KÚ KHK



Dotační programy  
Královéhradeckého kraje na rok 2023

Rozvíjíme náš kraj 



Informace k dotačním
programům

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Rozvíjíme náš kraj 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/


Dotační programy KHK na rok 2023

47 dotačních 
programů v 7 oblastech cca 86 mil. Kč

Rozvíjíme náš kraj 



Obecné změny ve vazbě na dotační programy 
KHK

• pouze elektronické podání prostřednictvím datové 
schránky

• V případě, že žádost o dotaci bude podepisovat jedna osoba (bez
ohledu na to, zda žádost podává fyzická či právnická osoba), pak se
osoba podávající žádost přihlásí na svůj účet v DOTISu stávajícím
způsobem (uživatelské jméno a heslo). Po vyplnění žádosti bude po
stisku příslušného tlačítka přesměrována do datové schránky žadatele,
do níž bude zároveň vložen vyplněný formulář žádosti, žadatel se
přihlásí do datové schránky a odešle žádost o dotaci do datové
schránky Královéhradeckého kraje. Dle příslušného zákona má
odeslání žádosti o dotaci z datové schránky stejné právní účinky jako
kdyby byla žádost podepsána v listinné podobě.

Rozvíjíme náš kraj 



Obecné změny ve vazbě na dotační programy 
KHK

• V případě, že žádost o dotaci bude podepisovat více osob (pokud
právní nebo vnitřní předpis žadatele vyžaduje společný úkon více
osob), pak se osoba podávající žádost přihlásí na svůj účet v DOTISu
stávajícím způsobem (uživatelské jméno a heslo). Po vyplnění žádosti
bude nutné vyplněný formulář žádosti uložit na PC, elektronicky
podepsat každou k tomu oprávněnou osobu a následně odeslat
podepsat žádost z datové schránky žadatele do datové schránky
Královéhradeckého kraje. Elektronický podpis oprávněných osob je
nezbytný, neboť v případě více podepisujících osob příslušný zákon
neumožňuje nahradit podpis listinné podoby žádosti jejím odesláním
z datové schránky žadatele.

Rozvíjíme náš kraj 



Obecné změny ve vazbě na dotační programy 
KHK

• přínos využití pouze elektronického podání
• odstranění nutnosti podání žádosti o dotaci po jejím odeslání

v DOTISu (v roce 2022 – odeslání z datové schránky žadatele,
odeslání na e-podatelnu KÚ s elektronickým podpisem podání
v listinné podobě), a tím stanovení pouze 1 lhůty pro podání
žádosti

• eliminace pochybení žadatelů o dotaci z hlediska řádného
podání žádosti o dotaci

• průkaznost řádného podání žádosti o dotaci (elektronická
stopa)

• podaná žádost o dotaci bude zároveň zaevidována do spisové
služby KÚ

Rozvíjíme náš kraj 



Obecné změny ve vazbě na dotační programy 
KHK

• Úplný výpis z evidence skutečných majitelů

• způsob podání žádosti o úplný výpis – aktuálně elektronicky prostřednictvím datové schránky 
organizace nebo skutečný majitel osobně na příslušném krajském soudu

Rozvíjíme náš kraj 



Kontaktní osoba: 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík
oddělení krajských dotací KÚ KHK
tel. 702 209 353
e-mail: mmejstrik@kr-kralovehradecky.cz

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Rozvíjíme náš kraj 

mailto:msalakovasafkova@kr-kralovehradecky.cz
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/


VESNICE ROKU 
v Programu obnovy venkova

Vyhlašována každoročně od roku 1995 (s výjimkou 2020 a 2021 – covid)

Rozvíjíme náš kraj 



CÍL SOUTĚŽE

• Snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova
• Zveřejnit rozmanitost uskutečňovaných programů obnovy venkova
• Snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů 

• Již samotné přihlášení do soutěže obvykle stmelí obyvatele obce a povzbudí je k většímu zájmu o 
dění v ní, k aktivnější účasti na jejím rozvoji a společenském životě

Rozvíjíme náš kraj 



PODMÍNKY ÚČASTI OBCÍ V SOUTĚŽI

• Vesnický charakter obce (včetně statutu města a městyse)
• Maximálně 7 500 obyvatel
• Zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce

• Soutěž probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním
• Do celostátního kola postupuje za každý kraj obec, která získala Zlatou stuhu

Rozvíjíme náš kraj 



VYHLAŠOVATELÉ a SPOLUVYHLAŠOVATELÉ 
SOUTĚŽE

• Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR (MMR ČR)

• Spolek pro obnovu venkova 
ČR (SPOV ČR)

• Svaz měst a obcí ČR (SMO 
ČR)

• Ministerstvo zemědělství 
(Mze)

• Kancelář prezidenta republiky
• Ministerstvo životního prostředí
• Ministerstvo kultury
• Společnost pro zahradní a 

krajinářskou tvorbu
• Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků
• Sdružení místních samospráv ČR
• Asociace krajů ČR

Rozvíjíme náš kraj 
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POČET ZÚČASTNĚNÝCH OBCÍ V KRAJSKÉM 
KOLE V LETECH 2011 - 2022

Rozvíjíme náš kraj 



PŘEHLED UDĚLENÝCH STUH V LETECH 2011 – 2022 V KRAJSKÉM KOLE

ROK ZLATÁ MODRÁ BÍLÁ ZELENÁ ORANŽOVÁ 2. MÍSTO 3. MÍSTO

2022
Žďár nad 

Metují neudělena Ohnišov Pohoří Stračov Dobřany Havlovice

2019 Nový Hrádek Strážné Nepolisy neudělena Rudník
Žďár nad 

Metují Vilantice

2018 Stěžery
Žďár nad 

Metují Nový Hrádek Malé Svatoňovice Zlatá Olešnice Strážné Malá Úpa

2017 Přepychy Hrádek Pohoří Velký Vřešťov Nahořany
Žďár nad 

Metují Křinice

2016 Rudník Petrovice Podbřezí
Dobrá Voda u 

Hořic Kratonohy

2015 Stračov Zlatá Olešnice Suchovršice Kratonohy Žďár nad Metují

2014 Sovětice Hejtmánkovice
Třebnouševe

s Kovač Bystřice

2013 Holovousy Havlovice Dobřany Velichovky Suchý Důl

2012 Vrbice Konecchlumí Lovčice Nahořany Sovětice

2011 Nový Hrádek Mokré Bystřice Žďár nad Metují
Dobrá Voda u 

Hořic

Rozvíjíme náš kraj 



PŘEHLED OCENĚNÍ V KRAJSKÉM KOLE

ZLATÁ STUHA PRO VÍTĚZE 
1 mil. Kč + 175 

tis. Kč

MODRÁ STUHA ZA SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 600 tis. Kč

BÍLÁ STUHA ZA ČINNOST MLÁDEŽE 600 tis. Kč
ORANŽOVÁ STUHA ZA SPOLURÁCI OBCE SE 

ZEMĚDĚLSKÝM SUBJEKTEM 600 tis. Kč
ZELENÁ STUHA ZA PÉČI O ZELEŇ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 500 tis. Kč

2. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE 500 tis. Kč

3. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE 250 tis. Kč

CENY HEJTMANA
v celkové výši 

200 tis. Kč

Rozvíjíme náš kraj 



Kontaktní osoba: 
Mgr. Lucie Feuchter
oddělení regionálního rozvoje KÚ KHK
tel. 601 375 644
e-mail: lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz

www.vesniceroku.cz

Rozvíjíme náš kraj 

mailto:lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz
http://www.vesniceroku.cz/


Akční plán Strategie rozvoje KHK do 
roku 2024

• Akční plán obsahuje aktivity/intervence kraje a jeho organizací, 
které vycházejí z návrhu aktivit/intervencí (z již schválené Strategie 
rozvoje Královéhradeckého kraje 2021-2027) a rozpracovávají je do 
větší podrobnosti (garanti, nástroje, projekty…)

• Do návrhu aktivit Akčního plánu SRKHK byly:

• promítnuty priority z programového prohlášení Rady KHK

• zapracovány podněty/upřesnění jednotlivých odborů KÚ KHK

+ vazba na krajské dotační programy

+ vazba na připravované projekty KHK

Akční plán SRKHK do roku 2024 schválen Radou KHK

Rozvíjíme náš kraj 



Přílohy akčního plánu 

• Příloha 1 Dotační programy KHK – přehled dotačních titulů 

kraje vč. vazeb na strategii

• Příloha 2 Projekty KHK 2021+ – zásobník projektových 

záměrů kraje a jeho organizací

• Příloha 3 Dotační zdroje EU – rešerše dotačních zdrojů EU 

2021-2027 pro projekty KHK

• Příloha 4 Strategická mapa KHK – přehled koncepčních 

dokumentů kraje včetně vazeb

AP SRKHK do roku 2024 na webu KHK

Rozvíjíme náš kraj 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2021-2027/akcni-plan-strategie-rozvoje-khk-do-roku-2024-340309/


Centra osídlení České republiky
Vymezení vyšších a středních center – MMR ČR
Vymezení nižších a malých center – kraje ČR (dle metodického postupu MMR ČR)

Rozvíjíme náš kraj 



Centra osídlení České republiky
Důvody vymezení center osídlení ČR: Postupně sjednotit kategorizaci center osídlení pro 
účely strategického plánování / regionálního rozvoje (SRR ČR, SRK) a územního plánování (PÚR, 
ZÚR, ÚAP) + využití pro jednoznačnou specifikaci oprávněných příjemců IROP 2021-2027

Úkol Královéhradeckého kraje: podle kritérií daných metodikou a na základě znalostí území vymezit
centra osídlení Nižší a Malá (kategorie E-G)

Termín předání MMR ČR: 10. 10. 2022

Rozvíjíme náš kraj 



Značka 
„To nejlepší z Královéhradeckého 

kraje“

• zastřešuje držitele certifikátu „regionální produkt“ (celkem 
7 značek na území kraje) a držitele značky „regionální 
potravina“

• propojení s kampaní „Regiony sobě“

• propagace značky i přes úspěšné žadatele v dotačním 
programu „Podpora lokální ekonomiky“

• webové stránky www.tonejlepsizkhk.cz a 
www.tonejlepsizkraje.cz

• obsah: informace pro producenty, pro zákazníky, tematické 
akce a aktuality, katalog regionálních produktů

• spolupráce se správci značek (MAS a oblastní destinační 
společnosti) a s destinačními společnostmi (turistické 
oblasti) na tvorbě obsahu

Rozvíjíme náš kraj 



Spolupráce na kampani Regiony sobě

Finanční podpora kampaně formou objednávky služeb

- tisk plakátů a výlep na území kraje, realizován propagační spot, několik kol 
soutěže o balíčky regionálních produktů, tiskové zprávy

- v letošním roce nákup jednotného oblečení na stánky, další varianty spotu 
(kratší, aj mutace), další kolo soutěž, tiskové zprávy

Marketingová podpora 

– spolupráce formou prezentace na sociálních sítích kraje, webu kraje, akcích 

kraje

Přímá podpora

– objednávka marketingových služeb k propagaci kampaně regiony sobě přímo 

krajem 

– propagace na www.seznam.cz (proklik na www.regionysobe.cz/kralovehradecky

– vydání kartičkových kalendáříků

Výstupy – návštěvnost webových stránek na základě realizované 

kampaně:
11.319 uživatelů
04:02 průměrná strávená doba
63.110 počet návštěv  

Jiná podpora: zapojení do kampaně je 

jednou z podmínek pro čerpání dotačních 

prostředků

Rozvíjíme náš kraj 

1
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http://www.regionysobe.cz/kralovehradecky


• Přehledné, stručné a aktuální informace zejména pro zástupce malých obcí

• Informace bez zbytečné legislativní „omáčky“

• Nabídka vzorů, příruček a užitečných odkazů

• Rozcestník neustále vylepšujeme, doplňujeme

• Vyhledávání dle klíčových slov

Rozcestník je členěn na 6 tematických oblastí:

• Výkon veřejné správy aneb co starosta musí

• Rozvoj obce aneb co by starosta měl

• Provoz obce, zajištění technické infrastruktury a samosprávy aneb co  starosta může a měl by, 
chce-li být dobrým starostou

• Aktuální dotace aneb kde na to vzít

• Obec v širším kontextu – spolupráce aneb nejsi na to sám

• Další zajímavosti pro starostu aneb co se může hodit

Rozcestník pro starosty STAROSTUJ.cz

www.starostuj.czRozvíjíme náš kraj 

http://www.starostuj.cz/


Kontaktní osoba: 
Ing. Martina Saláková Šafková
oddělení regionálního rozvoje KÚ KHK
tel. 722 954 679
e-mail: msalakovasafkova@kr-kralovehradecky.cz

www.tonejlepsizkhk.cz, www.tonejlepsizkraje.cz

www.regionysobe.cz

www.starostuj.cz

Rozvíjíme náš kraj 

mailto:msalakovasafkova@kr-kralovehradecky.cz
http://www.tonejlepsizkhk.cz/
http://www.tonejlepsizkraje.cz/
http://www.regionysobe.cz/
http://www.starostuj.cz/


www.slido.com

#692022

2. Jaká konkrétní témata byste uvítali na 
programu dalších setkání? 
(např. dotace, bydlení, energetika, chytrá 
řešení, strategické plánování,…)

Prosíme, pište po jednotlivých slovech či 
slovních spojeních.

Rozvíjíme náš kraj 

https://www.slido.com/index-b?experience_id=2


Aktivity v rámci 

Chytrého regionu KHK
Zita Kučerová, CIRI HK



• Sekce Chytrý rozvoj = Portál pro Regionální rozvoj Královéhradeckého kraje
• Sekce Smart řešení = trendy v oblasti Smart, příklady dobré praxe, firmy 

nabízející chytrá řešení
• Sekce Rozcestník pro starosty = informační servis pro starosty Starostuj.cz
• Sekce Dotační rozcestník pro obce = přehledný vyhledávač dotačních zdrojů
• Sekce Akademie Chytrého regionu = vzdělávání a osvěta
• Sekce Regionální stálé konference = portál RSK KHK

Webový portál Chytrého regionu

Spuštěna facebooková stránka www.facebook.com/chytryregionkhk

www.chytryregion.cz

http://www.facebook.com/chytryregionkhk


Soutěž "Buďte Inspirací" 2022
2 kategorie: 

• Inovativní projekt

• Společnost přátelská 55+

Cíl:
• ocenit regionální aktéry přispívající inovativními      

projekty k rozvoji Chytrého regionu
• inspirovat k realizaci dalších projektů a regionálních aktivit
• propagovat dobré myšlenky realizované v našem kraji

Harmonogram:
• Cena veřejnosti on-line na webu soutěže → prosíme zapojte se
• vyhlášení vítězů 11.10.2022

www.chytryregion.cz

www.chytryregion.cz/soutez2022

http://www.chytryregion.cz/soutez2022


Akademie Chytrého regionu

• online kurzy, prezenční vzdělávání a exkurze nejen
pro starosty 

• k září 2022 otevřeno 14 on-line modulů

Poslední otevřené vzdělávací moduly:
-------------------------------------------------
• Chytřejší práce s daty
• Odpovědné veřejné zadávání
• Odpadové hospodaření měst a obcí
• Úvod do Chytrého regionu – díl 2: Partnerství 

jako základ úspěchu

Brzy bude otevřeno:
• Dotace Královéhradeckého kraje
• Základy dostupného a sociálního bydlení
• Podpora lokální produkce

www.chytryregion.cz/akademie

www.chytryregion.cz

http://www.chytryregion.cz/akademie


• Metody:

• soutěž o nejlepší návrh řešení

• hackathony

• zadávání aplikovaného výzkumu 

univerzitám v HK a PAR

Podpora realizace:

• vouchery pro vítězná řešení

• coaching pro jejich realizaci

• Sít expertů Chytrého 
regionu poskytující 
odborné poradenství 
obcím při zavádění 
chytrých řešení

• CIRI experti / mediace

• Akademie Chytrého regionu

• Workshopy

• Konference

• Zjišťování potřeb obcí

• Příklady dobré praxe na 
webu a workshopech

• Exkurze

Inspirace Vzdělávání

VývojPoradenství

Podpora = dotační program pro obce na zpracování smart strategií a na realizaci 
chytrých řešení

Líheň chytrých řešení 

www.chytryregion.cz



Pilotní oblasti:
• Provoz obce s nízkou uhlíkovou stopou
• Odpovědné veřejné zadávání
• Brownfields
• Komunikace s občany a sociální sítě
• Digitalizace veřejné správy a kyberbezpečnost
• Podpora lokální ekonomiky
• Regionální marketing

Další možné oblasti:
• Komunitní / Komunální energetika
• Dostupné bydlení 

• Internet a komunikační sítě
• Komunitní péče o venkovské prostředí
• PPP projekty / spolupráce privátu a veřejné správy
• Odpadové hospodářství
• Hospodaření s vodou

Líheň chytrých řešení 

www.chytryregion.cz



Moderní řízení reputace regionu

www.chytryregion.cz



Publikace pro obce Příležitosti pro region 2021+

• jednoduchá a přehledná forma

• nové příležitosti pro obce

• aktuální témata z kraje

• informace z EU a ČR

• strategie KHK 2021+

• tištěná + on line verze

www.chytryregion.cz/publikace

www.chytryregion.cz

8. ročník konference „Příležitosti pro region“ 
(jaro 2023)
• dvoudenní akce pro zástupce obcí, DSO a MAS
• součástí i odborné tematické workshopy
• ve spolupráci s partnery v regionu…

http://www.chytryregion.cz/publikace


Kontaktní osoby: 
RNDr. Zita Kučerová Ph.D.
Centrum investic, rozvoje a inovací – oddělení rozvoje
tel. 724 540 546
e-mail: kucerova@cirihk.cz

Mgr. Pavel Doležal
Centrum investic, rozvoje a inovací – oddělení rozvoje
tel. 606 087 472
e-mail: dolezal@cirihk.cz

www.chytryregion.cz

chytryregion@chytryregion.cz

www.chytryregion.cz

mailto:kucerova@cirihk.cz
mailto:dolezal@cirihk.cz
http://www.chytryregion.cz/
mailto:chytryregion@chytryregion.cz


DATOVÝ PORTÁL Královéhradeckého kraje

www.datakhk.cz

Centrální datové místo pro laickou i odbornou veřejnost s veřejně 

dostupnými daty a katalogem otevřených dat kraje

Na portálu naleznete:

Statistiky, datové karty, analýzy, mapy a otevřené datové sady

Rozcestník portálů KHK, rozcestník aplikací a strategickou mapu

Spolupráce s Ministerstvem vnitra – seminář o otevřených datech pro 

obce, DSO a MAS (leden 2023)

data.gov.cz

www.datakhk.cz

http://www.datakhk.cz/
https://data.gov.cz/


Kontaktní osoba: 
Mgr. Tomáš Merta
Centrum investic, rozvoje a inovací – oddělení rozvoje
tel. 725 460 947
e-mail: merta@cirihk.cz

www.datakhk.cz

datakhk@kr-kralovehradecky.cz

www.datakhk.cz

mailto:merta@cirihk.cz
http://www.datakhk.cz/
mailto:datakhk@kr-kralovehradecky.cz


Regionální stálá 

konference KHK
Ladislav Mlejnek, CIRI HK



Činnosti RSK KHK

www.rskhkk.cz



Informační systém projektových záměrů

Mapování absorpční kapacity

Sběr projektových záměrů

ISPZ - aktuální stav v KHK:

• 458 projektů = 42 mld. Kč

www.chytryregion.cz/projekty
+ podněty na poskytovatele dotací

www.projektovezamery.cz
info.projektovezamery.cz 

www.rskhkk.cz

http://www.chytryregion.cz/projekty
http://www.projektovezamery.cz/
https://www.mmr.cz/cs/microsites/nip/projektove-zamery


Strategické rámce MAP v KHK 2021+ 

MŠ = 1,7 mld. Kč 
(554 projektů)

ZŠ = 6,5 mld. Kč
(1 027 projektů)

Zájmové, neformální = 0,6 mld. Kč
(193 projektů)

----------------------------
Celkem = 8,8 mld. Kč
(1 774 projektů)

www.rskhkk.cz

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021


Monitoring čerpání dotací EU v KHK (2014–2020)

Čerpání dotací z OP (k 1. 7. 2022)

podané žádosti celkem: 45,4 mld. Kč, schválené žádosti celkem: 30,7 mld. Kč 

Kraj = 5,6 mld. Kč (136 projektů)
Obce v KHK = 4,1 mld. Kč (947 projektů)
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Dotace z EU na podané žádosti

Dotace z EU na schválené projekty

Počet podaných žádostí: 7 965
Počet schválených projektů: 5 323

www.rskhkk.cz

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


Složení RSK KHK

www.rskhkk.cz



Pracovní skupiny RSK KHK

např. vzdělávání (KAP),

zaměstnanost (Pakt),

cestovní ruch (NPRCR),

brownfieldy (NPO),

kultura (KKC),

inovace (RIS3),

chytrý region…

www.rskhkk.cz



Brownfieldy
Regionální brownfieldová jednotka KHK

• Spolupráce KHK + Krajský úřad + CzechInvest + CIRI/RSK + příp. 
další subjekty

• Vazba na Národní strategii revitalizace brownfields ČR

• Mapování a databáze BF, sdílení dobré praxe, koordinace v 
regionu, přenos informací, dotační možnosti pro revitalizaci BF, 
tematické akce…

Web: www.chytryregion.cz/brownfieldy

www.rskhkk.cz

http://www.chytryregion.cz/brownfieldy


Regionální akční plán 
KHK 2021+

Nový integrovaný nástroj –
alokace IROP (cca 1,7 mld. Kč)

1 013,4 mil. Kč

196,5 mil. Kč 
+ speciální školy394,4 mil. Kč

99,0 mil. Kč

RAP 
KHK

www.rskhkk.cz

https://www.chytryregion.cz/rap


HSOÚ dle SRR ČR 2021+

• Pohyb obyvatelstva 

• Index stáří

• Bytová výstavba 

• Nezaměstnanost 

• Podnikatelská aktivita

www.rskhkk.cz



SRR 21+ / Akční plány SRR / ÚDOP

Investiční pobídky

Zohlednění potřeb HSOÚ v nástrojích 
(např. OP TAK, OP Z+, NDT MMR, SFPI) + 
brownfieldy 

Národní dotační titul MMR pro HSOÚ

Aktualizace vyhlášky MF pro programové 
financování

Užší spolupráce s KPSV 2021+

Téma v rámci českého předsednictví v EU

Případová/intervenční studie HSOÚ 

…

Co už pro HSOÚ existuje a co 
se připravuje?

www.rskhkk.cz



www.dotacnirozcestnik.cz

www.rskhkk.cz

http://www.dotacnirozcestnik.cz/


Regionální workshopy
8. ročník tradičních setkání
(říjen – listopad 2022)

www.rskhkk.cz



Regionální stálá
konference KHK

Kontakt: rsk@cirihk.cz

+420 775 553 933 

www.rskkhk.cz

www.rskhkk.cz

mailto:rsk@cirihk.cz
http://www.rskkhk.cz/


Zaměstnanost, podnikání

a bydlení
Jana Smetanová, CIRI HK



Dostupné bydlení

Možnosti podpory rozvoje bydlení  v obcích

• poradenství, konzultace
₋ možnosti financování    

₋ jak zpracovat žádost

₋ informační web www.dostupnebydlenihk.cz

www.dostupnebydlenihk.cz

Spolupráce s MMR, odbor sociálního 
začleňování – společný projekt 

publikace Přínosy sociálního bydlení

e-learningový modul Dostupné 
bydlení    

identifikace role kraje v oblasti 
bydlení

https://www.zamestnanyregion.cz/dostupnebydleni
https://zamestnanyregion.blob.core.windows.net/cms/UserFiles/Prinosy-socialniho-bydleni-pro-obce_2021_graficky_upraveno.pdf


Sociální podnikání
Regionální centrum podpory

www.socialnipodnikanihk.cz

Odpovědné veřejné zadávání

• akce pro obce – seminář, workshop

• spolupráce s MPSV - kulatý stůl

Aktualizace katalogu

• návaznost na odpovědné veřejné zadávání

• nový tištěný katalog sociálních podniků v KHK

• webový katalog na www.socialnipodnikanihk.cz

Krajský dotační titul na podporu sociálních podniků 

• Rok 2022 schváleno 1,2 mil. Kč, 

• plán rok 2023, alokace 1 mil. Kč

Seminář k výzvě z OPZ+ Podpora sociálního podnikání

• 14. října 2022 - příklady dobré praxe z regionu

https://www.zamestnanyregion.cz/cs/katalog-podniku


Sociální podnikání
Regionální centrum podpory

www.socialnipodnikanihk.cz

5. Veletrh sociálního podnikání v Hradci Králové

• 3. listopadu 2022 - konferenční i výstavní část

Inkubátor sociálních podniků

• nové a stávající sociální podniky

• poradenství, exkurze, mentoring, vzdělávání

Burza filantropie

• pro neziskové organizace a sociální podniky

• předpoklad spuštění v roce 2023



Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Smetanová
Centrum investic, rozvoje a inovací – oddělení rozvoje
tel. 724 971 702
e-mail: smetanova@cirihk.cz

www.zamestnanyregion.cz

www.socialnipodnikanihk.cz

mailto:smetanova@cirihk.cz
http://www.zamestnanyregion.cz/


www.zamestnanyregion.cz

Aktivity Paktu zaměstnanosti KHK

• příprava nového společného projektu

Spolupráce s regionální a národní úrovní
• setkávání paktů zaměstnanosti

• zapojení do pracovní skupiny MPSV

Týden vzdělávání dospělých

• 2. ročník zahajovací konference

7. listopadu 2022

• webová platforma
https://www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz

Soutěž „Buďte inspirací“: kategorie Ocenění společnost 
přátelská k zaměstnávání osob 55+

Zaměstnaný region

https://www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz/


Kontaktní osoba: 
Mgr. Jana Hanušová
Centrum investic, rozvoje a inovací – oddělení rozvoje
tel. 775 553 929
e-mail: hanusova@cirihk.cz

www.zamestnanyregion.cz

www.zamestnanyregion.cz

mailto:hanusova@cirihk.cz
http://www.zamestnanyregion.cz/


www.slido.com

#692022
3. Co pro Vás bylo dnes nejpřínosnější?

1. Možnost se potkat

2. Informace územních partnerů

3. Regionální rozvoj a dotace

4. Chytrý region

5. Regionální stálá konference

6. Zaměstnanost a bydlení

Rozvíjíme náš kraj 

https://www.slido.com/index-b?experience_id=2


9. Závěr 

souhrn, témata, plán 22+


