
ROZVOJ OBCÍ A REGIONŮ
Královéhradeckého kraje

Souhrnný přehled pro obce
a aktuální informace 2022

8. ročník regionálních setkání

Město Nová Paka 10. 11. 2022



Setkání se 
zástupci obcí 
a regionálními 
partnery 
v každém 
okrese 

…tradiční akce 
již od roku 
2014



Program setkání (14:00 – 17:00)

1. BLOK 
Dotace Královéhradeckého kraje
OP Přeshraniční spolupráce ČR/Polsko
Integrovaný regionální operační program 

Přestávka

2. BLOK 
Nástroje a podpora obcí a regionů
Komunitně vedený místní rozvoj
CzechInvest – aktivity pro obce

www.chytryregion.cz/workshopy-2022

http://www.chytryregion.cz/workshopy-2022


PŘESTÁVKA

…na co se ještě můžete těšit? 
Nástroje a podpora obcí a regionů 
Komunitně vedený místní rozvoj 
CzechInvest – aktivity pro obce



Centrum investic, rozvoje a inovací
regionální investiční a rozvojová agentura KHK

www.ekim.cz

www.cirihk.cz
Váš partner v regionu již 18 let 

http://www.ekim.cz/
http://www.ekim.cz/


Kontakty

Administrace veřejných zakázek obcí
Mgr. Pavel Voženílek
+420 724 253 902
vozenilek@cirihk.cz

Regionální rozvoj, strategické plánování
RNDr. Zita Kučerová Ph.D.
+420 724 540 546
kucerova@cirihk.cz

Administrace projektů obcí + EKIM
Ing. Lenka Bacovská
+420 724 049 639
bacovska@cirihk.cz

Vedení organizace - ředitelka
Mgr. et Mgr. Vendula Hájková
+420 720 757 450
vhajkova@cirihk.cz

mailto:vozenilek@cirihk.cz
mailto:kucerova@cirihk.cz
mailto:bacovska@cirihk.cz
mailto:vhajkova@cirihk.cz


Rozvoj obcí a regionů
Strategické plánování 
Metodická podpora 
Dotace a projekty 

rozvoj@cirihk.cz
strategie@cirihk.cz

rsk@cirihk.cz

mailto:rozvoj@cirihk.cz
mailto:strategie@cirihk.cz
mailto:rsk@cirihk.cz


Naši partneři v regionu



Regionální centrum sociálního podnikání
• Odpovědné veřejné zadávání
• Nová katalog – lokální nabídka 
Platforma dostupného bydlení v KHK
• Možnosti podpory rozvoje bydlení
• Argumentář – přínosy soc. bydlení 
Pakt zaměstnanosti KHK
• Podpora zaměstnanosti v regionu

www.zamestnanyregion.cz

Zaměstnaný region

https://www.zamestnanyregion.cz/cs/novinky/2022-11-novy-katalog-nabidka-socialnich-podniku-v-kralovehradeckem-kraji
https://zamestnanyregion.blob.core.windows.net/cms/UserFiles/Prinosy-socialniho-bydleni-pro-obce_2021_graficky_upraveno.pdf
http://www.zamestnanyregion.cz/


• Rozcestník pro starosty = informační servis pro starosty 
Starostuj.cz

• Dotační rozcestník = přehledný vyhledávač dotačních 
zdrojů

• Akademie Chytrého regionu = vzdělávání, osvěta, 
příručky, metodiky…

• Rozvoj = portál pro regionální rozvoj a strategické 
plánování KHK

• Smart řešení = trendy, příklady dobré praxe, firmy 
soutěž, inkubátor...

• Regionální stálé konference = portál platformy 
regionálních partnerů RSK KHK

www.chytryregion.cz

Chytrý region

http://www.zamestnanyregion.cz/


Akademie Chytrého regionu
Nabídka online kurzů, vzdělávání a exkurzí:
regionální setkání, tematické semináře, konference, workshopy…

Rozvoj obcí a regionů
• Chytrý region
• Práce s daty
• Odpovědné veřejné zadávání
• Odpadové hospodářství obcí

Dotace a projekty
• Dotace EU pro obce a města
• Krajské dotační tituly
• Informační systém projektových záměrů
• RSK a územní dimenze v kraji

Podpora podnikání a lokální produkce
• Lokální ekonomika
• Sociální podnikání
• Inovace

www.chytryregion.cz/akademie

www.chytraakademie.cz

http://www.chytryregion.cz/akademie
http://www.chytraakademie.cz/


ROZCESTNÍK PRO STAROSTY

www.chytryregion.cz/starostuj

DŮVODY VZNIKU ANEB PROČ?
• Značný počet malých obcí na území Královéhradeckého kraje
• V malých obcích je funkce starosty povětšinou vykonávána jako NEUVOLNĚNÁ
• Starostové se nemohou věnovat detailnímu studiu všech aktuálních zákonů, vyhlášek, metodických pokynů

a dalších předpisů, které se týkají obcí, momentálně vykonávají malé obce agendu podle 57 zákonů!!!
• Existuje několik podobných projektů, povětšinou financovaných z dotačních prostředků, ale už se nemyslelo

na jejich udržitelnost – následnou aktualizaci.

CÍLOVÁ AKUPINA ANEB PRO KOHO JE ROZCESTNÍK URČENÝ?
• Neuvolnění starostové malých obcí (především I. typu)
• Zastupitelé malých obcí
• Pracovníci obecních úřadů malých obcí
• Kdokoliv další se zájmem o veřejnou správu

je určen zejména starostům a místostarostům malých obcí
(především obce I. typu). 

www.starostuj.cz

https://www.chytryregion.cz/starostuj
http://www.starostuj.cz/


ROZCESTNÍK PRO STAROSTY

• přehledný, stručný, praktické informace bez zbytečné
legislativní „omáčky“, důraz na informace týkající se
hlavně malých obcí

• vzory, příručky a odkazy na praktické informace
• co nejaktuálnější informace i přes neustálé aktualizace 

platné legislativy
• probíhá průběžná aktualizace a doplňování aktuálních 

témat a novinek
• možnost klást konkrétní dotazy

www.starostuj.cz

http://www.starostuj.cz/


www.STAROSTUJ.cz

http://www.starostuj.cz/


Programové období 2021+ v KHK
Strategické plánování v kraji
Územní dimenze v regionu
Financování/dotace 21+
Podpora a nástroje



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 v dubnu 2022



Přílohy akčního plánu SRKHK 
• 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

Akční plán ke stažení na webu KHK

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


Regionální akční plán KHK 2021+
nový integrovaný nástroj – alokace IROP cca 1,7 mld. Kč

(schvaluje Regionální stálá konference KHK)

1 013,4 mil. Kč

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

99,0 mil. Kč

RAP 
KHK

RAP KHK 2021+ ke stažení na webu

https://www.chytryregion.cz/rap
https://www.chytryregion.cz/rap


Územní dimenze
v KHK

Hradecko-pardubická 
aglomerace (ITI)

Místní akční skupiny 
(CLLD)

Hospodářsky a 
sociálně ohrožená 
území (HSOÚ)

Regionální centra

http://iti.hradec.pardubice.eu/
https://www.nsmascr.cz/pro-mas/krajska-sdruzeni/ks-mas-kralovehradecky-kraj/
https://www.chytryregion.cz/hsou
https://www.chytryregion.cz/regionalni-centra


Vymezení 
regionálních 
center v KHK 



MAS v KHK 
2014–2020
= 1,2 mld. Kč 
dotací EU 
na rozvoj 
venkova 



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)

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


Programové období 2014–2020: monitoring čerpání dotací EU v KHK 

Čerpání dotací (k 1. 10. 2022)

schválené žádosti celkem = 30,9 mld. Kč (5 338 projektů) 

Obce v KHK = 4,2 mld. Kč (953 projektů) Kraj = 5,7 mld. Kč (139 projektů)
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Úspěšnost žádostí v KHK = 67 %

https://www.chytryregion.cz/monitoring-cerpani-dotaci


Programové období 2021–2027: přehled dotačních programů EU
Dotační programy jsou financovány z různých fondů EU

ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj
FS = Fond soudržnosti
ESF+ = Evropský sociální fond Plus
ENRAF = Evropský námořnický, rybářský a akvakulturní fond
FST = Fond spravedlivé transformace



Národní dotace ČR
• Ministerstvo pro místní rozvoj
• Ministerstvo kultury
• Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy
• Ministerstvo zemědělství
• Ministerstvo financí
• Ministerstvo vnitra
• Ministerstvo práce a sociálních 

věcí
• …

• Národní program životního 
prostředí

• Státní fond dopravní 
infrastruktury

• Státní fond podpory investic
• Státní fond životního 

prostředí

+
• Agentura ochrany přírody a 

krajiny
• Národní sportovní agentura
• Úřad vlády
• …

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace
https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html
https://www.msmt.cz/dotacni-programy
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps
https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-tituly-ministerstva-vnitra.aspx
https://www.narodniprogramzp.cz/
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vyhlasene-vyzvy/
https://sfpi.cz/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/
https://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html
https://agenturasport.cz/


Monitoring dotací i projektů

https://www.chytryregion.cz/cs/rozcestnik-dotaci


www.dotacnirozcestnik.cz
Všechny dotace pro obce 

a informace o nich 
na jednom místě

+ podněty na poskytovatele dotací
(bariéry čerpání + tzv. bílá místa)

http://www.dotacnirozcestnik.cz/


Mapování absorpční kapacity regionu 

ISPZ
Informační systém projektových záměrů 

= podklad pro strategie a dotace

ISPZ - aktuální stav v KHK: 460 projektů = 42 mld. Kč



Děkujeme za pozornost 

Centrum investic, rozvoje a inovací
regionální investiční a rozvojová agentura 

rozvoj@cirihk.cz
projekty@cirihk.cz

www.cirihk.cz

mailto:rozvoj@cirihk.cz
mailto:projekty@cirihk.cz
http://www.cirihk.cz/
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