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Starostova cesta:
hravá nápověda, jak zdárně 
projít cestu k rozvoji obcí 
a regionů 

Aglomerace a místní 
akční skupiny v našem 
kraji: integrované nástroje 
regionálního rozvoje na území 
Královéhradeckého kraje 

Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje: 
krajský dokument stanovující 
priority regionálního rozvoje kraje 
pro období 2021–2027

Jaká máme v kraji specifi cká 
území dle Strategie regionálního 
rozvoje ČR 2021+ aneb cílená 
podpora do konkrétních regionů

Co nabízí Evropa: 
základní přehled dotací EU 
pro obce Královéhradeckého 
kraje

Strategická průmyslová 
zóna Solnice – Kvasiny:
stručná vizitka největší 
průmyslové zóny v našem 
kraji

Starostuj aneb Rozcestník pro 
starosty: informační webový 
portál zejména pro starosty 
menších obcí

Kolik nás bude v roce 2030 
aneb jak vypadá prognóza 
demografi ckého vývoje 
Královéhradeckého kraje  

Mapování potřeb obcí 
a regionů v kraji a Monitoring 
čerpání dotací EU: dobře a cíleně 
pomáhat znamená vědět komu 
a jak... 

Jak obce v našem kraji 
čerpají evropské dotace 
aneb evropská dotační 
vysvědčení v mapách a číslech

Regionální stálá konference: 
platforma regionálních 
partnerů Královéhradeckého 
kraje, zodpovědná mj. i za 
Regionální akční plán

Kolik fi nančních prostředků při-
nesly do kraje místní akční sku-
piny aneb jaká dotační pomoc 
z EU šla na rozvoj venkova v kraji

Dotace pro obce v našem kraji: 
dotaci na míru najdete 
na Dotačním rozcestníku 
a Dotačním portálu Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj v datech:
statistika nuda je..., ale nemusí 
být! To je Datový portál 
Královéhradeckého kraje

Regionální centrum 
podpory sociálního podnikání
a Platforma dostupného bydlení: 
pomoc sociálním podnikům 
a lidem v bytové nouzi

Kvalita lokální ekonomiky 
aneb jaká kritéria ji mohou dle 
metodiky CzechInvest ovlivnit

Co v publikaci najdete

https://www.cirihk.cz


Úvodní slovo 
předsedy Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje

Vážená paní starostko, vážený pane starosto 
a všichni, kteří se podílíte na rozvoji našeho regionu,

otevíráte publikaci, jejímž hlavním cílem je pomoci Vám v práci a úsilí, směřujícím k rozvoji 
našeho kraje. Nabízíme nové podněty a informace, které můžete využít při každodenním 
zodpovědném rozhodování, usměrňování a iniciování aktivit či hledání dalších možností 
a cest při řízení Vaší obce. Chceme Vám být oporou a vytvářet takové podmínky a prostředí, 
ve kterých se Vám bude dobře pracovat.

Na dalších stránkách si přečtěte, co nového přináší Evropská unie pro další období, dozvíte 
se o možnostech čerpání dotací, o plánování rozvoje obcí a kraje, o nových výzvách a tren-
dech, které mohou posunout společnost žádoucím směrem… Pojďte si zahrát „Starostovu 
cestu“, během níž projdete snad vším, co Vás může na starostenské cestě potkat. Otevřete, 
prosím, tuto knihu a pokračujme i nadále společně nejen při jejím čtení.

Velmi si cením Vaší práce, energie a nápadů, které vynakládáte na společné cestě při rozvoji 
našeho kraje a děkuji Vám za to. 

Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje
předseda RSK Královéhradeckého kraje

PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2021+

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

https://www.kr-kralovehradecky.cz
https://www.cirihk.cz


Starostova cesta
aneb Zábavnou a poučnou cestou k rozvoji obce

PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2021+



Ať už jste starostenský nováček a bojíte se neznáma, nebo jste již ostřílený obecní vlk, můžete 
si být jistý, že v následujících čtyřech letech se nudit nebudete. Stojíte na startu, v ruce máte 
mapu, v batohu uherák a v myšlenkách velké vize. Přejeme Vám hodně štěstí, moře odvahy 
a pevné nervy.

Co se dozvíte v této publikaci

  PRVNÍ ZASTAVENÍ

 „Poznejte, co vše je třeba 
 pro řízení Vaší obce“

  DRUHÉ ZASTAVENÍ 

„Plánujte rozvoj 
  Vaší obce“

  ČTVRTÉ ZASTAVENÍ

„Buďte chytrou obcí“

  TŘETÍ ZASTAVENÍ  

„Je čas se vzdělávat“  

  PÁTÉ ZASTAVENÍ

„Realizujte nový projekt“

  ŠESTÉ ZASTAVENÍ

„Najděte fi nance 
 pro Vaše záměry“

  SEDMÉ ZASTAVENÍ

„Zjistěte, co dalšího 
  kraj nabízí“

A je rozhodnuto. Jste ve funkci a Vaše cesta starosty začíná. 

Pravidla Starostovy cesty

Jste připraveni vyrazit sami nebo společně s námi na cestu?



PRVNÍ ZASTAVENÍ

     

„Je to nebezpečný podnik, vykročit ze dveří. Stoupnete do cesty, a když nestojíte pevně, 
nevíte, kam Vás může strhnout.“ (J. R. R. Tolkien – volně citováno). Abyste nesešli 
z cesty a neztratili se v temném lese direktiv a paragrafů, přinášíme Vám Rozcest-
ník pro starosty. 

Rozcestník pro starosty
Víme, že v našem kraji je značný počet malých obcí, jejichž 
vesměs neuvolnění starostové se nemohou věnovat detail-
nímu studiu všech aktuálních zákonů, vyhlášek, metodic-
kých pokynů a dalších předpisů, které se týkají obcí. Vytvo-
řili jsme přehledný informační rozcestník, průvodce, který 
je určený zejména starostům a místostarostům malých 
obcí v regionu (především obcí I. typu). 

Co Vám Rozcestník pro starosty přináší?
   přehlednost, stručnost, praktické informace bez zby-

tečné legislativní „omáčky“, důraz na informace týkající 
se hlavně malých obcí

  nabídka vzorů, příruček a užitečných odkazů
   co nejaktuálnější informace – vzhledem k neustálým 

změnám legislativy

Územní partneři v našem kraji
Nejste na to sami. V lecčem Vám mohou poradit okol-
ní obce nebo územní partneři včetně svazků obcí. Zvláš-
tě spolupráce je velmi výhodná v mnoha oblastech, ať 
už se jedná o dosahování společných cílů 
při vyjednávání s dalšími insti-
tucemi nebo získávání finan-
cí na větší projekty. I Vaše 
obec s největší pravděpo-
dobností patří do území 
některé místní akční skupi-
ny nebo je možná součástí 
Hradecko-pardubické aglo-
merace. Hradecko-pardu-
bická aglomerace, rea-
lizující strategii ITI pro 
své území, se skládá 
ze dvou krajských měst, 
která tvoří dvě rovnocenná 
jádra oblasti a jejich funkční-
ho zázemí. Místní akční skupiny 
(MAS) jsou založeny na nezávislém společenství obča-
nů, neziskových organizací, soukromé a veřejné správy 

(obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které 
spolupracují na rozvoji venkova. Na území kra-
je působí 15 MAS, z nichž všechny realizují stra-
tegii CLLD. Kolik dotací z EU přinesly do kraje 

místní akční skupiny v letech 2014–2020 se dozvíte 
v samostatném listu.

Poradenství pro obce
Ani Rozcestník pro starosty není univerzální mapou a jistě 
narazíte i na překážky, se kterými si nebudete vědět rady 
ani s jeho pomocí. Pokud Vám nepomohou ani partneři 

v regionu, můžete se obrátit na nás, a my Vám rádi pora-
díme nebo zkonzultujeme Vaše potřeby. 

  

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Starostuj a na webu
        www.starostuj.cz

ITI

         

„Poznejte, co vše je třeba pro řízení Vaší obce“

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Aglomerace a místní akční 
skupiny v našem kraji a na webech

http://iti.hradec.pardubice.eu 
www.chytryregion.cz/clld

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Kolik fi nančních prostředků 
přinesly do kraje místní akční 
skupiny
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Každou cestu je třeba nejprve bedlivě naplánovat, mít jasný cíl a představu, 
jak se k němu dostat, co si vzít s sebou a bez čeho se obejít.

Plánování rozvoje obce
Abyste věděli, kam směřovat rozvoj Vaší obce, jaké jsou 
vize a dlouhodobé cíle či priority, je třeba mít zpracovaný 
strategický plán rozvoje obce, který bude společnou doho-
dou obce, občanů, spolků i místních podnikatelů. To Vám 
pomůže při prosazování záměrů a projektů, ale i při získání 

dotačních prostředků. Jsme Vám nápomocni v oblasti stra-
tegického plánování a regionálního rozvoje. Pomáháme 
s tvorbou koncepčních dokumentů, analýz a studií, dotaz-
níkových šetření, ale i s jejich samotnou realizací.

Strategické plánování a regionální rozvoj Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj má zpracovanou Strategii rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2021–2027, která je hlavním kon-
cepčním dokumentem kraje v oblasti regionálního rozvoje. 
Strategie defi nuje strategické priority a cíle kraje na další 
programové období po roce 2020. Do její tvorby byli zapo-
jeni zástupci všech obcí formou dotazníkového šetření, ale 
i další odborníci v rámci pracovních skupin. Jednou z pod-
porovaných oblastí strategie je vyvážený rozvoj regionu, 
který se zaměřuje na vyrovnání územních disparit v kraji, 
ale i spolupráci v rámci svazků obcí, MAS apod. Na tuto 
strategii navazují další strategické a koncepční dokumenty 

kraje s dílčím tematickým zaměřením. Veškeré plány roz-
voje obcí přitom musí být v souladu s koncepcemi vyšších 
územních celků včetně kraje.

Územní dimenze v Královéhradeckém kraji
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR) je základ-
ním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního roz-
voje na národní úrovni. SRR stanovuje hlavní cíle regio-
nální politiky státu v horizontu 7 let na programové období 
2021–2027 s ohledem na podporu dynamického, vyváže-
ného a udržitelného rozvoje území. Základním principem 

SRR je její rozdělení 
na 5 územních oblastí 
(cílů) – v našem kraji 
se jedná o aglome-
raci, regionální centra a hospodářsky či sociálně ohro-
žená území.

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje
Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolné regionální 
uskupení územních partnerů v oblasti regionálního rozvoje, 
založené ve všech krajích za účelem koordinace územní 
dimenze, tj. vyrovnání územních disparit včetně zacílení 
veřejných prostředků do území dle jejich skutečných potřeb. 
Zájmy obcí a měst z našeho kraje zde hájí krajští zástupci 

nominovaní SMO ČR, SMS ČR, 
KS MAS, SPOV atd. Sekretariá-
tem RSK Královéhradeckého 
kraje je Centrum investic, roz-
voje a inovací, které zajišťuje 
organizační chod RSK a veškeré odborné aktivity. 

Více se dozvíte v samostatné 
brožuře Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje 
2021–2027 a na webu
        www.chytryregion.cz/rozvoj

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Regionální stálá 
konference a na webu
        www.rskkhk.cz

Více se dozvíte v samostatném listu 
Jaká máme v kraji specifi cká území 
dle Strategie regionálního rozvoje 
ČR 2021+ a na webu
        www.uzemnidimenze.cz

  DRUHÉ ZASTAVENÍ

„Plánujte rozvoj Vaší obce“
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TŘETÍ ZASTAVENÍ

    

Na cestě narazíte na mnoho překážek, zkoušek a příkoří. Abyste je snáze překonali, je vhodné 
se předem řádně připravit. Nastal čas se vzdělávat. „Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze 
změnit svět.“ (Nelson Mandela). 

Víme, že nejlepší formou učení je inspirace již fungujícími řešeními a postupy či osobní předávání zkušeností. I proto 
pořádáme konference a workshopy, staráme se o zajištění dalších odborných akcí, přednášek, seminářů a konzultací. 
Pravidelně pořádáme konferenci Příležitosti pro region nebo regionální setkání, kde především zástupcům obcí předsta-
vujeme novinky v oblasti evropských fondů a regionálního rozvoje na krajské i národní úrovni. 

Akademie Chytrého regionu
V roce 2021 byl spuštěn unikátní vzdělávací systém pro 
obce Královéhradeckého kraje – Akademie Chytrého regi-
onu. Na příkladech Královéhradeckého kraje je předsta-
veno, zejména našim municipalitám, jak lze chytře rozvíjet 
naše obce a celý region. Specifi kem kurzů je tedy územní 
průmět do našeho kraje, snaha přiblížit je našemu pro-
středí a regionu.
V akademii se dozvíte vše, co rozhoduje o zdravém a vyvá-
ženém rozvoji obce, města i celého kraje. Máme pro Vás 
připraveny online kurzy, ale i prezenční lekce a poutavé 
exkurze. Naučíte se, jak předvídat a řídit vývoj obce, jak 
podporovat podnikání v obci, jaké nové trendy pomůžou 
v rozvoji obce a jak to všechno financovat. Tematicky 
se zaměřujeme se na regionální rozvoj, strategické pláno-

vání, dotace pro obce, lokální ekonomiku, chytrá řešení pro 
obce, energetický management, sociální podnikání, demo-
grafi cké plánování apod. 

Vybrané otevřené kurzy v Akademii Chytrého regionu

  Akademie lokální ekonomiky 
  Úvod do sociálního podnikání 
  Základy integračního sociálního podnikání 
  RSK a územní dimenze v kraji  
  Úvod do Chytrého regionu  
  Dotace EU pro obce a města  
  Informační systém projektových záměrů  
  Chytrá demografi cká prognóza

Prognóza demografi ckého vývoje Královéhradeckého kraje
Zajímá Vás, kolik nás bude v kraji za 5, 10, 20 a více let, 
a co vše tyto počty ovlivní? Královéhradecký kraj má 
zpracovanou demografickou prognózu do roku 2050, 
a to včetně všech správních obvodů ORP. Výsledky 
demografické prognózy naleznete na mapovém por-
tálu Královéhradeckého kraje. Oblast demografi ckého 
prognózování je i součástí vzdělávání v rámci Akade-
mie Chytrého regionu. Mohou ji využít ti, kteří by chtěli 
vědět, proč a jak se predikuje vývoj počtu obyvatel, na co 
vše prognóza odpoví a jak ji lze využít pro plánování 

a řízení rozvoje obce nebo regionu v různých segmentech 
společnosti.

Navštivte web nebo se přihlaste do akademie

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Kolik nás bude v roce 2030 
a na webu
        www.chytryregion.cz/prognoza

www.chytryregion.cz/akademie
www.chytraakademie.cz 

Zajímá-li Vás vzdělávání v oblasti vědy 
a výzkumu v našem kraji, navštivte stránky 

www.proinovace.cz/cs/o-nas/vzdelavame
www.akademieproinovace.cz

     

„Je čas se vzdělávat“
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ČTVRTÉ ZASTAVENÍ

     
I hloupý Honza si dnes na cestu přibalí chytrou navigaci. Využijte chytrá řešení i Vy. Přečtěte si, 
co vše Vám Královéhradecký kraj nabízí na poli chytrých řešení a technologií.

Chytrý region
V dnešním světě je vše chytré, SMART. Chytrý telefon, 
automobil, chytrá pračka, žehlička,… Široké spektrum chyt-
rých technologií nás obklopuje, a mnohdy i děsí, téměř 
na každém kroku. Jsou však tato řešení opravdu vhodná 
pro rozvoj obcí či měst? Najít to správné řešení není vždy 

jednoduché, zejména když 
se jedná o veřejný zájem. 
Proto usnadňujeme obcím orientaci v chytrých přístupech, 
identifi kujeme jejich potřeby a zájmy v oblasti chytrých 
řešení a napomáháme jim tato řešení zavádět. 

Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region
Aby se na chytrá řešení nešlo hloupě, je třeba postupovat 
koncepčně: proto má Královéhradecký kraj zpracovanou 
Koncepci Chytrého regionu. Jejím cílem je pomáhat vytvá-
řet optimální podmínky pro smysluplné zavádění chytrých 
přístupů a technologií v kraji.

3 pilíře/priority koncepce Chytrého regionu

I.  Budování sítě partnerů: vyhledání, propojení a iniciace 
klíčových aktérů v regionu, koordinace spolupráce.

II.   Podpora znalostí: úsilí o zvýšení zájmu o SMART řešení, 
technologie a inovace v našem regionu, nabídka kom-
pletního informačního servisu v oblasti chytrých řešení.

III.  Podpora zavádění SMART řešení: vyhledávání chyt-
rých řešení pro potřeby našeho regionu, podpora jejich 
zavádění a orientace v nabízených chytrých přístupech. 

Webový portál Chytrého regionu
Webový portál regionálního rozvoje kraje s názvem Chytrý 
region je efektivním systémem sdílení informací o chyt-
rých řešeních – aktuální dění, konkrétní tipy, rady a odkazy. 
V sekci chytrá řešení se můžete inspirovat příklady dobré 
praxe z České republiky i z celého světa, dozvíte se o chys-
taných akcích a dalších novinkách. Web umožňuje uživa-
telům najít konkrétní chytré produkty a jejich dodavatele 
prostřednictvím sekce, kde fi rmy nabízejí svá chytrá řešení. 
Dalšími funkcionalitami webu je např. dotační rozcestník 
pro obce či sběr projektových záměrů. Další sekce nabízí 

vstup do Akademie Chytrého regionu, informační rozcest-
ník pro starosty, mapový portál a mnoho dalšího.

Líheň chytrých řešení 
Jedná se o nový nástroj na podporu vzniku a zavádění 
chytrých řešení pro obce. Cílem je iniciace chytrých řešení 
v obcích Královéhradeckého kraje, jejich zavádění veřejnou 

správou a podpora fi rem ve vývoji chytrých řešení a tech-
nologií. Líheň tvoří ucelený systém skládající se z modulů 
inspirace, vzdělávání, poradenství a inkubace.

Datový a mapový portál Královéhradeckého kraje
Žijeme v době datové. Pokud hledáte jakákoliv data o Vaší 
obci, zkuste navštívit datový portál Data KHK. Na jednom 
místě naleznete všechna volně přístupná data, včetně ote-
vřených dat Královéhradeckého kraje. Shromažďují se zde 
sjednocená data z řady zdrojů, která jsou přehledně vizua-
lizována a volně ke stažení.

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Královéhradecký kraj v datech 
a na webu
        www.datakhk.cz

Více o Chytrém regionu na stránkách
www.chytryregion.cz

     

„Buďte chytrou obcí“
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PÁTÉ ZASTAVENÍ

    
I přes skvělé naplánování a bravurní navigaci jste během cesty zabloudili a dostali se k hluboké 
řece. Můžete se obrátit a jít zpět, nebo postavit most. Poradíme Vám, co s novým projektem.

Mapování potřeb obcí a regionů v kraji
Pro efektivní zacílení veřejných finančních prostředků 
do území je třeba znát potřeby obcí a regionů. Proto prů-
běžně probíhá sběr projektových záměrů, který je součástí 
přípravy regionu a místních aktérů na programové období 
2021+. Je předpokladem úspěšného využití dotačních mož-
ností pro připravované projekty. 
Zadejte Váš projektový záměr do Informačního systému 
projektových záměrů (ISPZ). Jde o jednotný informační sys-
tém pro dlouhodobý sběr a průběžnou správu projektových 
záměrů. ISPZ sníží byrokratickou zátěž a přinese kvalitní 

a jednotně strukturovaná data. Ta budou použita při tvorbě 
strategií, analýz a nastavení cílů regionální a dotační poli-
tiky včetně Regionálního akčního plánu KHK.

Projektový management a monitoring dotací
V případě, že si nebude vědět rady s přípravou či reali-
zací Vašeho projektu, neváhejte se na nás obrátit. Nabí-
zíme komplexní služby v oblasti projektového řízení. Záro-
veň pravidelně monitorujeme čerpání dotací v našem kraji 
a komunikujeme Vaše bariéry při čerpání dotací s jednotli-
vými poskytovateli dotací.

ŠESTÉ ZASTAVENÍ

     
A kde na to vše vzít? V dnešní době ani Pepa od vedle zadarmo bagrem nehrabe. Přečtěte si, jaké 
dotační zdroje můžete využít.

Dotace pro obce nejen z EU
Základní přehled dotací z fondů Evropské unie v období 
2021–2027 pro obce a města je uveden v brožuře Dotace 
EU pro obce. Použít můžete také Rozcestník dotací na webu 
Chytrého regionu, v němž naleznete aktuální dotační tituly 
využitelné pro obce z evropských, státních a krajských 
zdrojů, které jsou členěny dle jednotlivých témat.

Dotační programy Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj podporuje veřejně prospěšné projekty 
formou dotací a na základě své dotační politiky každoročně 

vyhlašuje dotační programy v konkrétních oblastech. Více 
na dotačním portále Královéhradeckého kraje DOTIS.

Dotační poradenství
Pokud si nevyberete, tak se ozvěte. Zajišťujeme rozsáhlé 
služby v oblasti dotačního managementu, vyhledání vhod-
ného zdroje fi nancování, zpracování žádosti o dotaci. 

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Mapování potřeb obcí 
a regionů v kraji a na webu
        www.chytryregion.cz/projekty

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Monitoring čerpání dotací EU 
a na webu
        www.chytryregion.cz/
        monitoring-cerpani-dotaci

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Dotace pro obce v našem kraji
a na webech
        dotace.kr-kralovehradecky.cz
        www.rozcestnikdotaci.cz

Kontaktujte nás na webu
www.cirihk.cz/projekty

     

„Realizujte nový projekt“

   

„Najděte fi nance pro Vaše záměry“
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SEDMÉ ZASTAVENÍ

    
Už se blížíte k cíli. Aby Vás v posledním úseku cesty nic nepřekvapilo, inspirujte se dalšími mož-
nostmi, které Královéhradecký kraj nabízí.

Zaměstnanost a pracovní příležitosti
Dobré pracovní příležitosti jsou klíčové pro udržení obyvatel 
v obci a jejich spokojenost. Zde Vám pomůže Pakt zaměst-
nanosti Královéhradeckého kraje, jehož cílem je především 
vytváření podmínek pro vznik nových nebo kvalitnějších 
pracovních příležitostí a odstraňování regionálních i obo-
rových disparit na trhu práce. Pro informovanost a koordi-
naci aktivit v oblasti zaměstnanosti slouží webový portál 

Zaměstnaný region. Výsledky projektu Predikce trhu práce – 
KOMPAS vám mohou přiblížit budoucí situaci v otázce 
zaměstnanosti v kraji i ve Vaší obci.

Sociální podnikání a dostupné bydlení
Podpora sociálních podniků ve Vaší obci Vám pomůže 
k rozvoji místní ekonomiky, ale i komunitního života. Sociál-
nímu podnikání se věnuje Regionální centrum podpory 
sociálního podnikání. Otázka bydlení je dnes velmi palčivá 
snad pro každého, ovšem pro některé skupiny obyvatel 
se již stává těžko řešitelnou. Dostupné bydlení je jedním 
z aktuálních témat, které se kraj rozhodl ve spolupráci s dal-
šími aktéry aktivně řešit. K tomuto účelu byla i založena 
Platforma dostupného bydlení Královéhradeckého kraje.

Krajské inovační centrum, podpora podnikání, brownfi eldy 
Krajské inovační centrum Vám pomůže s podporou inovací 
v  podnikání. Agentura pro podporu podnikání CzechInvest 
se stará o rozvoj podnikatelského prostředí v obcích. Každo-
ročně mapují podnikatelské prostředí v obcích a jejich před-
stavitelům pomáhají s lákáním vhodných investorů. Pro 
rozvoj ekonomiky je možné využít tzv. brownfi eldů a dal-
ších nevyužitých nemovitostí v obci. S  tím Vám pomůže 
Regionální brownfi eldová jednotka (RBJ) – tým pracovníků 
krajského úřadu KHK, CIRI a agentury CzechInvest. RBJ 
mapuje brownfi eldy, nabízí je investorům, vzdělává a pro-
paguje problematiku brownfi eldů a poskytuje poradenství.  

Průmyslové zóny v kraji
V oblasti průmyslových zón zajišťuje CIRI přípravu a rea-
lizaci projektů především Královéhradeckého kraje. Dále 
se zabývá poradenskou činností a dalšími aktivitami 
v oblasti průmyslových zón. 

Energetický management
Energetický management, a především komunitní energe-
tika, je velkým tématem dnešní doby. Zajímají Vás možnosti 
úspor v energetice? Navštivte EKIM – Energetické konzul-
tační a informační místo Královéhradeckého kraje na CIRI, 
které se věnuje bezplatnému poradenství, mj. i pro obce.

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Kvalita lokální ekonomiky 
a na webu
        www.czechinvest.org

Pro více informací navštivte web
www.zamestnanyregion.cz 

Více se dozvíte v samostatném listu 
Sociálního podnikání a dostupné 
bydlení a na webech
         www.socialnipodnikanihk.cz 
         www.dostupnebydlenihk.cz

Více se dozvíte 
v samostatném listu 
Strategická průmyslová zóna 
Solnice – Kvasiny

Více o energetickém managementu na webu
         www.cirihk.cz/energeticky-management 

Pro více informací o KIC navštivte web
         www.proinovace.cz

         

„Zjistěte, co dalšího kraj nabízí“

10

https://www.zamestnanyregion.cz/
https://www.zamestnanyregion.cz/cs/o-socialnim-podnikani
https://www.zamestnanyregion.cz/dostupnebydleni
https://www.proinovace.cz/
https://www.czechinvest.org/cz
https://www.cirihk.cz/energeticky-management.html


Gratulujeme, protnuli jste pomyslnou cílovou pásku Vaší „tréninkové“ cesty. Jizvy z této náročné pouti nechť 
jsou připomínkou Vaší odvahy, protože vás jistě čekají mnohé další, možná i náročnější výpravy. V případě, 
že Vám zde něco chybělo, podívejte se na webové stránky www.kr-kralovehradecky.cz a www.cirihk.cz, 
kde jsou i další agendy Královéhradeckého kraje a CIRI nejenom v oblasti regionálního rozvoje.
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Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje 
2021 –2027

Strategický rámec 
Královéhradeckého kraje 
na 7 let

Celý proces tvorby strategie 
trval 20 měsíců

REGIONÁLNÍ STÁLÁ 
KONFERENCE 
jako koordinační skupina

Na tvorbě se podílelo 

11  pracovních 
skupin

V území zapojeno 

15   regionálních 
expertů Zpracovány 

podrobné ANALÝZY 
Královéhradeckého kraje

V kraji zrealizováno 
ŠETŘENÍ mezi obcemi

Do procesu zapojeno 
více jak 1  000 aktérů

Defi nováno 5 priorit 
a 15 strategických cílů 
Královéhradeckého kraje Zpracován POSUDEK 

vlivu na životní prostředí

STRATEGIE 
projednána s partnery 
v regionu

Dokument SCHVÁLEN 
Radou a Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje

Více informací na webu
www.chytryregion.cz/strategie
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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 fi nanční 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 defi novaných 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 identifi kovala 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 
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Základní východiska a vazby

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027 navazuje na vyšší strategické doku-
menty 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 fi nancování 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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ATRAKTIVNÍ REGION
  pro lidi k bydlení a práci  
  pro investory    pro turisty    … 

PROSPERUJÍCÍ REGION 
  zdravá ekonomika    znalosti a inovace  
  podnikání    školy    … 

SPOKOJENÍ LIDÉ
  vzdělaní    sociálně stabilní  
  zdraví    v bezpečí    … 

KVALITA ŽIVOTA 

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

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

Vize a priority kraje

           Královéhradecký kraj 
       je atraktivní a prosperující region, 

se spokojenými lidmi a dobrou kvalitou života, 
respektující principy udržitelného rozvoje.

10



Strategické priority a cíle

1  Konkurenceschopný 
region

2  Zdravá, stabilní 
a soudržná společnost

3  Efektivní infrastruktura 
a dostupnost

4  Kvalitní a čisté 
životní prostředí

5  Vyvážený rozvoj 
a správa uzemí

1.1  Znalostní ekonomika a prostředí 
pro rozvoj podnikání

1.2   Kvalifi kované lidské zdroje a kvalitní vzdělávání

1.3   Rozvinutý a využívaný potenciál 
cestovního ruchu

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

4.1   Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny

4.2   Šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření

4.3   Eliminace negativních dopadů činností 
člověka na životní prostředí

5.1   Eliminace územních disparit 
a řešení regionálních specifi k

5.2   Efektivní a transparentní veřejná správa 
a krizové řízení kraje

5.3   Koordinované plánování a vysoká míra 
spolupráce v území

STRATEGICKÁ PRIORITA STRATEGICKÉ CÍLE

11



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
[ČSÚ, 2019]

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

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]  

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

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

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]
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Priorita 1    Strategické cíle a opatření

CÍL 1.1  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

CÍL 1.2  Kvalifi kované 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

CÍL 1.3  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
[ČSÚ, 2020]

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

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

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

Bytová výstavba
Vysoká intenzita bytové výstavby 
je v zázemí Hradce Králové 
a v příhraničních turistických 
regionech
[ČSU, 2020]

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

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]
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Priorita 2    Strategické cíle a opatření

CÍL 2.1  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

CÍL 2.2  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

CÍL 2.3  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 
Hustota železniční sítě 
v našem kraji je 4. nejvyšší 
v ČR a provozní délka tratí 
činila 715 km 
[ČSÚ, 2020]

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]

Spotřeba elektřiny
Spotřeba elektrické energie roste 
(ve srovnání s ostatními kraji ČR 
jde o nejvyšší nárůst), více než 
třetina spadá na průmysl 
[ČSÚ, 2019]

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

Plynofi kace 
Více než 40 % obcí v kraji není 
plynofi kovaných, 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  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

CÍL 3.2  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

CÍL 3.3  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]

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]
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Priorita 4    Strategické cíle a opatření

CÍL 4.1  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

CÍL 4.2  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

CÍL 4.3  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

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)
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Priorita 5    Strategické cíle a opatření

CÍL 5.1  Eliminace územních disparit a řešení regionálních specifi k

 5.1.1   Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova, 
periferií a specifi ckých oblastí

 5.1.2   Posilování role aglomerace a regionálních center 
včetně spolupráce měst a venkova

CÍL 5.2  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

CÍL 5.3  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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Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 byla schválena v roce 2019, 
vybrané údaje byly aktualizovány v roce 2021.

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

Více informací na webu
www.chytryregion.cz/strategie

… 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 fi nančně-personálního zajištění a předpokládaného harmonogramu plnění.

  Naplňování akčních plánů je v rámci monitoringu Strategie vyhodnocováno, zejména 
pro potřeby nastavení navazujících strategických rozhodnutí a dokumentů.
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     Hlavní novinky pro období 2021 –2027

Zaměření hlavní investiční politiky EU (cíle)

Naplňování 
Pařížské dohody 

a investice 
do transformace 

energetiky, 
obnovitelných 

zdrojů a boj proti 
změně klimatu.

 

Inovace, 
digitalizace, 
ekonomická 

transformace 
i podpora malých 

a středních 
podniků. 

Realizace 
evropského pilíře 
sociálních práv 

a podpora kvalitní 
zaměstnanosti, 

vzdělávání, 
dovedností, 
sociálního 

začleňování 
a rovného přístupu 
ke zdravotní péči.

Efektivní 
mobilita díky 
strategickým 

a digitálním sítím.

 

Podpora místně 
vedených 

strategií rozvoje 
a udržitelného 
rozvoje měst 

v celé EU.

ZELENĚJŠÍ, 
BEZUHLÍKOVÁ 

EVROPA 

INTELIGENTNĚJŠÍ 
EVROPA

SOCIÁLNĚJŠÍ 
EVROPA 

PROPOJENĚJŠÍ 
EVROPA 

EVROPA 
BLIŽŠÍ OBČANŮM

Rozdělení ČR na 3 typy regionů = výše dotace

Rozvinutější 
regiony

Přechodové 
regiony

Méně rozvinuté 
regiony

Uhelné 
regiony

40 % 70 % 85 % +

Královéhradecký kraj

85 %

VÝŠE DOTACE VÝŠE DOTACE VÝŠE DOTACE
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Novinky pro obce Královéhradeckého kraje

V rámci rozdělení ČR na tři typy regionů patří Královéhradecký kraj mezi méně rozvinuté regiony.

Pravidla spolufi nancování – Méně rozvinuté regiony

Evropské strukturální fondy 2021 –2027

  ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj

  FS  Fond soudržnosti

  ESF+  Evropský sociální fond Plus

  FST  Fond spravedlivé transformace

  ENRAF  Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond

 Typ příjemce                                                                               EU podíl                 Národní podíl
                                                                                                                                státní rozpočet    příjemce

   ERDF
 Obce a jejich příspěvkové organizace 85 % 0 % 15 %

   FST Kraje a jejich příspěvkové organizace 85 % 0 % 15 %

   FS Školy a školská zařízení 85 % 5 % 10 %
 Veřejně prospěšné organizace 85 % 10 % 5 %

 Typ příjemce                                                                                EU podíl                 Národní podíl
                                                                                                                                státní rozpočet    příjemce

 Obce a jejich příspěvkové organizace do 3 000 obyvatel 85 % 10 % 5 %

    ESF+
 Obce a jejich příspěvkové organizace nad 3 000 obyvatel 85 % 5 % 10 %

    Kraje a jejich příspěvkové organizace 85 % 5 % 10 %
 Školy a školská zařízení 85 % 10 % 5 %
 Veřejně prospěšné organizace 85 % 10 % 5 %

15 % 5 % 10 %
10 % 5 %

85 % 85 % 85 %

Obce a jejich 
příspěvkové 
organizace 

Obce a jejich 
příspěvkové 
organizace 

nad 3 000 obyvatel

Obce a jejich 
příspěvkové 
organizace 

do 3 000 obyvatel
ERDF, FST,

FS ESF+ESF+

EU podíl

Státní rozpočet

Příjemce

5



Fondy EU

Přehled fondů EU 2021+
Operační programy (OP) jsou fi nancovány z různých fondů EU.

*)  Fondy nové generace a Modernizační fond nejsou součástí této publikace. 
Naopak je dále představen i OP Přeshraniční spolupráce a Společná zemědělská politika.

Výzvy a integrované nástroje 
Výzvy k předkládání žádostí o podporu budou vyhlašovány příslušnými řídicími orgány operačních programů 
a budou uveřejněny na jejich webových stránkách.

Kromě výzev na individuální projekty budou i výzvy v rámci integrovaných nástrojů:

ITI – Integrované územní investice
V Královéhradeckém kraji působí ITI Hradecko-pardubické aglomerace, která se nachází na území dvou samo-
správných krajů a devíti správních obvodů ORP (celkem 152 obcí, cca 340 tisíc obyvatel a rozloha 1 308 km2).

   Podporované oblasti – doprava, veřejná prostranství, vzdělávání, sociální služby, cestovní ruch 
a památky, digitalizace veřejné správy…

  

CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
Na území Královéhradeckého kraje působí 15 místních akčních skupin (MAS), z nichž všechny realizují stra-
tegii CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

   Podporované oblasti – doprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální služby, 
kultura, cestovní ruch…

  

Evropské strukturální fondy 2021 –2027

ERDF

IROP
OPŽP
OPD

OPJAK
OPTAK

FS

OPŽP
OPD

OPJAK
OPTP

ESF+

OPZ+

ENRAF

OP 
Rybářství

FST

OPST

Fondy nové generace*

Fond pro 
spravedlivou 
transformaci

OPST

REACT-EU Národní 
plán obnovy

Transformace 
uhelných regionů 
na centra moder-
ního podnikání. 

Primárně zdravot-
nický sektor a dále 
pro sportoviště 
a sociální služby, 
až 100 % míra 
podpory v období 
2021–2023

Podpora oživení 
tuzemské ekono-
miky po zasažení 
pandemií COVID-19. 
70 % fi nancí bude 
přiděleno v letech 
2021–2022.

Modernizační fond

Zaměřen na udržitelné technologie a obnovitelné zdroje. 
Prostředky až do roku 2030 (alokace 150 mld. Kč pro ČR).

www.chytryregion.cz/clld 

http://iti.hradec.pardubice.eu

6

http://iti.hradec.pardubice.eu
www.chytryregion.cz/clld


Přehled programů na období 2021 –2027

Žadatelé v ČR se mohou od roku 2021 ucházet o podporu svých projektů v rámci 10 operačních pro-
gramů (OP) a 5 přeshraničních operačních programů, které navazují na programy předcházejícího období.

Programy EU pro období 2021 –2027

  Operační programy 2021+ Přeshraniční spolupráce 2021+ 

IROP  Integrovaný regionální operační program OP Česká republika – Polsko

OPŽP  Operační program Životní prostředí OP Česká republika – Svobodný stát Sasko

OPD Operační program Doprava OP Svobodný stát Bavorsko – Česká republika

OPZ+ Operační program Zaměstnanost Plus OP Rakousko – Česká republika 

OPJAK Operační program Jan Amos Komenský OP Slovensko – Česká republika 

OPTAK  Operační program Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost 

OPTP  Operační program Technická pomoc 

OPST  Operační program Spravedlivá transformace 

OPR Operační program Rybářství 

SZP Společná zemědělská politika 

Programy pro žadatele/příjemce v Královéhradeckém kraji

 Operační programy 2021 Obce jako potenciální žadatelé

IROP  Integrovaný regionální operační program ano 

OPŽP  Operační program Životní prostředí ano

OPD Operační program Doprava ano, ve vybraných oblastech podpory

OPZ+ Operační program Zaměstnanost Plus ano 

OPJAK Operační program Jan Amos Komenský ano, ve vybraných oblastech podpory

OPTAK  Operační program Technologie a aplikace  ano, ve vybraných oblastech podpory
pro konkurenceschopnost 

OPTP OP Technická pomoc  pouze subjekty podílející se 
na implementaci fondů EU

OPPS ČR-PL  OP Přeshraniční spolupráce Česká  ano
republika-Polsko 

OPR Operační program Rybářství ano, ve vybraných oblastech podpory

SZP Společná zemědělská politika ano, ve vybraných oblastech podpory
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Integrovaný regionální operační program (IROP)

Řídicí orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Web: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027 
Kontakt: irop@mmr.cz 
Výše dotace: max. 85 %
Zaměření:  Zlepšení výkonu veřejné správy – digitalizace a kybernetická bezpečnost  Rozvoj městské 

mobility, revitalizace města a obcí, ochrana obyvatelstva  Rozvoj dopravní infrastruktury – 
silnice II. třídy  Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací 
infrastruktury a kulturní dědictví vč. infrastruktury pro cestovní ruch  Komunitně vedený 
místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví

Obce jako žadatelé:   ve všech oblastech podpory 
Využití integrovaných nástrojů: RAP (regionální akční plán), ITI a CLLD

OBL A S TI  P ODP ORY  

1    Zlepšení výkonu veřejné správy

SC 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace veřejné orgány
aktivity zaměřené na elektronizaci vybraných služeb 
veřejné správy (např. eEducation, eCulture, eHealth, 
eTourism, elektronizace stavebního práva, …), rozší-
ření propojeného datového fondu, integrace na portál 
gov.cz, publikace dat veřejné správy jako Open Data, 

kybernetická bezpečnost, vytvoření eGovernment clou-
du, centralizace, standardizace a sdílení elektronických 
služeb veřejné správy, rozvoj technologické infrastruk-
tury, …

2    Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva

SC 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility v rámci přechodu na uhlíkové neutrální 
hospodářství
aktivity zaměřené na veřejnou dopravu (např. nákup níz-
koemisních a bezemisních vozidel, výstavba plnicích 
a dobíjecích stanic, telematika pro veřejnou dopravu – 
zavedení/modernizace monitorovacích, řídicích, infor-
mačních a kooperativních systémů, …), multimodální 
osobní dopravu ve městech a obcích (přestupní ter-
minály, parkovací systémy, …), bezpečnost v dopravě 
s primární vazbou na pěší dopravu a na infrastrukturu 
pro cyklistickou dopravu vč. doprovodné infrastruktury

SC 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, bio-
logické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to 
i v městských oblastech, a omezování všech forem 
znečištění
aktivity zaměřené na revitalizaci veřejného prostran-
ství – staveb krajinářské architektury s budová-
ním zelené infrastruktury města obcí (např. parky, 
městské třídy a uliční prostory, na sídlištích, na náv-
sích), a to včetně modernizace technické infrastruk-
tury v řešených veřejných prostranstvích (zelená 

infrastruktura – povrchy a podloží umožňující lepší 
zasakování srážkové vody, retenční/akumulační nádrže, 
výsadba vegetace, vodní prvky, vodní plochy, městský 
mobiliář, herní prvky a hřiště, veřejné osvětlení a toa-
lety, úpravy technických sítí), revitalizace nevyužíva-
ných ploch na veřejná prostranství

SC 2.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 
prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s při-
hlédnutím k ekosystémovým přístupům
aktivity vedoucí k celkovému posílení systému ochrany 
obyvatelstva ČR vytvořením podmínek pro zajištění 
adekvátní reakce základních složek integrovaného 
záchranného systému („ZS IZS“) na mimořádné udá-
losti a nové hrozby (např. pořízení materiálně-technic-
kého vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro 
ZS IZS, výstavba a modernizace výcvikových a vzdě-
lávacích středisek a pořízení technického a technolo-
gického vybavení, modernizace jednotného systému 
varování a vyrozumění, výstavba, modernizace a rozvoj 
strategicky významných ICT systémů ZS IZS)
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3    Rozvoj dopravní infrastruktury
SC 3.1 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility 
odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility
aktivity zaměřené na zlepšení dopravní infrastruktury 
v regionech, zlepšení dostupnosti center ekonomické-
ho rozvoje a propojení hlavních dopravních os, přičemž 

podpora bude směřovat na výstavbu, rekonstrukci 
a modernizaci silnic II. třídy na Prioritní regionální sil-
niční síti 

4    Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infra-
struktury a rozvoj kulturního dědictví

SC 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním 
a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje pří-
stupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odol-
nosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou 
přípravu

MŠ – zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde 
je identifi kována analýzou nedostatečná kapacita MŠ, 
zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdě-
lávání, vč. vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami s ohledem na zajištění hygienických poža-
davků u MŠ, kde jsou nedostatky identifi kovány kraj-
skou hygienickou stanicí

ZŠ, SŠ a VOŠ – podpora vybudování/modernizace 
a vybavení odborných učeben ve vazbě na přírodní 
vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digi-
tálními technologiemi pro formální, zájmové a nefor-
mální vzdělávání a celoživotní učení, budování vnitř-
ní konektivity škol, budování zázemí pro školní družiny 
a školní kluby, …

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní uče-
ní – podpora středisek volného času a organizace 
neformálního vzdělávání, a to formou podpory vybu-
dování a vybavení odborných učeben ve vazbě na pří-
rodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci 
s digitálními technologiemi pro zájmové a neformální 
vzdělávání a celoživotní učení, …

SC 4.2 Podpora socioekonomického začlenění mar-
ginalizovaných komunit, domácností s nízkými pří-
jmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvlášt-
ními potřebami, pomocí integrovaných opatření, 
včetně bydlení a sociálních služeb
Infrastruktura sociálních služeb – sociální služby 
poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách ve znění pozdějších předpisů
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem 
sociálního začleňování – deinstitucionalizace sociál-
ních služeb pro osoby se zdravotním postižením, senio-
ry a osoby s mentálním postižením
Sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů, bytových 
domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního byd-
lení a pořízení nezbytného základního vybavení 

SC 4.3  Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní 
péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče 
včetně primární péče a podpory přechodu od insti-
tucionální péče k rodinně a komunitně založené péči
Primární péče – vznik/modernizace sítě urgentních pří-
jmů, vč. podpory lékařské pohotovostní služby)
Integrovaná péče a integrace zdravotních a sociálních 
služeb – psychiatrická péče (výstavba/modernizace/
rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče 
v rámci deinstitucionalizace) a následná a dlouhodo-
bá péče včetně paliativní a hospicové (infrastruktura, 
vybavení poskytovatelů domácí péče, vybudování kon-
taktních míst, poradenských a koordinačních míst, …)

SC 4.4 Posílení role kultury a cestovního ruchu 
v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování 
a v sociálních inovacích
Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispí-
vajících k ochraně kulturního dědictví – revitalizace 
památek, expozice, depozitáře, technické a technolo-
gické zázemí, návštěvnická a edukační centra, restau-
rování a konzervování vč. vybavení, ochrana a zabez-
pečení památek, parky u památek (národní kulturní 
památky a památky uvedené na Indikativním sezna-
mu UNESCO) a parkoviště u památek
Revitalizací, odbornou infrastrukturou a vybavením 
pro činnost muzeí a knihoven – výstavba/revitaliza-
ce muzeí a knihoven, depozitáře, technické zázemí, 
návštěvnická a edukační centra, restaurování a kon-
zervování vč. vybavení, digitalizace, ochrana muzejních 
sbírek a knihovních fondů
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního 
ruchu – budování a revitalizace doprovodné infra-
struktury CR (odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení; 
veřejná infrastruktura pro vodáckou/vodní turistiku); 
budování páteřních, regionálních a lokálních turistic-
kých tras a revitalizace sítě značení, naučné stezky, 
propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu 
a navigačních systémů města obcí, rekonstrukce/
výstavba turistických informačních center, …
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5   Komunitně vedený místní rozvoj
SC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního 
rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských 
oblastech
aktivity podporující rozvoj venkovských území investi-
cemi do vybraných oblastí a na základě strategií komu-
nitně vedeného místního rozvoje místních akčních 
skupin („MAS“) využívajících metodu LEADER (např. 
infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu, 
infrastruktura pro cyklistickou dopravu, revitalizace 
veřejných prostranství – staveb krajinářské architek-
tury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, 
podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kate-

gorie jednotek požární ochrany II, III a V, rekonstrukce 
infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti 
typu dětské skupiny (jesle), infrastruktura základních 
škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce uče-
ben neúplných škol, infrastruktura pro sociální služby, 
revitalizace kulturních památek, revitalizace a vybave-
ní městských a obecních muzeí, rekonstrukce a vyba-
vení obecních profesionálních knihoven, veřejná infra-
struktura udržitelného cestovního ruchu)

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
Web: https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/ 
Kontakt: dotazy@sfzp.cz 
Výše dotace: max. 85 %
Zaměření:  Energetické úspory  Obnovitelné zdroje energie  Adaptace na změnu klimatu 

 Vodohospodářská infrastruktura  Oběhové hospodářství  Biodiverzita, znečištění
Obce jako žadatelé:    ve všech oblastech podpory 
Využití integrovaných nástrojů:    ITI a CLLD

OBL A S TI  P ODP ORY  

SC 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování 
emisí skleníkových plynů
aktivity spojené se snižováním energetické náročnosti 
veřejných budov a veřejné infrastruktury – rekonstruk-
ce budov veřejného sektoru, výstavba nových pasivních 
a plusových veřejných budov

SC 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů 
v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kri-
térií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných 
zdrojů energie (pro veřejné budovy, veřejný sektor, …), 
výměna zdroje vytápění v domácnostech

SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 
prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s při-
hlédnutím k ekosystémovým přístupům
aktivity směřující k předcházení a ke zvýšení odolnosti 
vůči povodním, sesuvům půdy, skalnímu řícení a suchu, 
zvýšení povědomí o změně klimatu (hospodaření se 
srážkovou vodou, vodní prvky v přírodě, úprava lesních 
porostů, veřejná sídelní zeleň, protipovodňová opatření, 
modernizace vzdělávacích environmetálních center, …)

SC 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hos-
podaření s vodou
aktivity směřující ke zvýšení jakosti povrchové i pod-
zemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou 
vodou (výstavba ČOV, kanalizace, úpravny pitné vody, …)

SC 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství 
účinně využívající zdroje
aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového 
hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie naklá-
dání s odpady (prevence vzniku odpadu – kompostéry, 
potravinové banky, RE-USE centra, … a využití odpadu – 
sběrné dvory, zpracování čistírenských odpadních kalů 
z ČOV, …)

SC 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, bio-
logické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to 
i v městských oblastech, a snižování všech forem 
znečištění
aktivity zaměřené na péči o chráněná území a vzác-
né druhy, obnova přírodních stanovišť, náhrada nebo 
rekonstrukce stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, 
odstranění kontaminace ze znečištěných lokalit
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Operační program Doprava (OPD)

Řídicí orgán Ministerstvo dopravy ČR
Web https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021 
Kontakt info@opd.cz 
Výše dotace max. 85 %
Zaměření  Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě  Celostátní 

a regionální mobilita v silniční dopravě  Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Obce jako žadatelé:   oblasti podpory ve SC 1.2, SC 3.1 
Využití integrovaných nástrojů:   ITI

UPOZORNĚNÍ:   Operační program nebyl k datu vydaní této publikace schválen, 
proto se jedná o návrh vycházející z aktuální verze dokumentu.

OBL A S TI  P ODP ORY  

1   Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě

SC 1.1 Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné 
a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám 
klimatu
aktivity zaměřené na rozvoj železniční a silniční sítě 
TEN-T – budování chybějící infrastruktury dálnic 
a modernizace hlavních železničních tratí

SC 1.2 Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermo-
dální celostátní, regionální a místní mobility odolné 
vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti 
TEN-T a přeshraniční mobility 
aktivity směřující k rozvoji inteligentních dopravních 

systémů, které využívají informačních a komunikač-
ních technologií pro lepší a bezpečnější řízení dopra-
vy a pohybu osob

oblast ITS – implementace dopravních detektorů 
a kamerových systémů pro inteligentní dopravní sys-
tém

oblast čisté mobility – rozvoj infrastruktury pro elekt-
romobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG, biome-
tan, …) a zejména infrastruktura veřejně přístupných 
dobíjecích a plnících stanic aj.

2   Celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě

SC 2.1 Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči 
změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility 
aktivity zaměřené na napojování krajských a význam-
ných regionálních center na páteřní silniční síť (moderni-

zace dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T, tzn. v majet-
ku státu)

3   Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva

SC 3.1 Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility
aktivity směřující ke zvýšení využívání veřejné dopravy 
v elektrické trakci na úkor individuální automobi-
lové dopravy prostřednictvím:   

  výstavba nových, modernizace a rekonstrukce 
stávajících tramvajových a trolejbusových tratí,

  modernizace a rekonstrukce stávajících tratí
  podpory technického zázemí městské drážní 

dopravy (vozovny, měnírny)
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Operační program Zaměstnanost Plus (OPZ+)

Řídicí orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Web: https://www.esfcr.cz/opz-plus 
Kontakt: esf@mpsv.cz 
Výše dotace: max. 85 %
Zaměření:  Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb  Zvýšení účasti znevýhod-

něných skupin na trhu práce  Modernizace institucí na trhu práce  Podpora rovných pří-
ležitostí a slaďování pracovního a osobního života  Fungující systém dalšího profesního 
vzdělávání   Podpora a využití pracovní mobility  Sociální začleňování  Sociální bydlení 
 Klientsky orientované sociální služby  Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče

Obce jako žadatelé:   ve všech oblastech podpory 
Využití integrovaných nástrojů:   CLLD

OBL A S TI  P ODP ORY 

1   Budoucnost práce 
SC 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním 
opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, 
zejména mladé lidi, především prováděním systému 
záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměst-
nané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro 
neaktivní osoby, jakož i podporou samostatné výdě-
lečné činnosti a sociální ekonomiky
aktivity zaměřené na uplatnění na trhu práce pro všech-
ny uchazeče o zaměstnání, kteří mají problém práci 
najít nebo si ji udržet, zejména starším osobám, oso-
bám se zdravotním postižením, bez kvalifi kace nebo 
s nízkým vzděláním, pečujícím o děti nebo o své blízké 
budou poskytovány služby šité na míru jejich potřebám, 
včetně podpory tvorby vhodných pracovních příležitostí

SC 1.2 Prosazovat genderově vyváženou účast na 
trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovno-
váhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pro-
střednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti 
a péči o závislé osoby 
podpora aktivit vedoucích k rovným příležitostem žen 
a mužů ve všech oblastech, především pak na trhu 
práce, budování a provoz kvalitních, fi nančně a míst-
ně dostupných služeb péče o děti předškolního věku 

za účelem zvýšení účasti rodičů s malými dětmi na 
trhu práce. 

SC 1.3 Prosazovat přizpůsobení pracovníků, pod-
niků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stár-
nutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní pro-
středí s ohledem na zdravotní rizika 
podpora vzdělávání pracovníků v podnicích nejen pro 
stávající potřeby zaměstnavatele, ale rovněž k budou-
címu dalšímu uplatnění na měnícím se trhu práce 
a příprava zaměstnavatelů a zaměstnanců na změ-
ny vyvolané technologickým pokrokem, dopady zvý-
šené ochrany životního prostředí a stárnutím společ-
nosti (Práce 4. 0.)

SC 1.4 Modernizovat instituce a služby trhu práce 
s cílem posoudit a předvídat potřeby dovedností 
a zajistit včasnou, individuálně uzpůsobenou pomoc 
i podporu při vytváření souladu mezi nabídkou 
a poptávkou na trhu práce, jakož i během přechodů 
mezi zaměstnáními a během mobility 
aktivity spojené s rozvojem Úřadu práce ČR za úče-
lem zlepšení dostupnosti a zkvalitnění služeb včetně 
vstřícného přístupu zaměřeného na klienta a zapojení 
moderních informačních a komunikačních technologií

2   Sociální začleňování 
SC 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak 
rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast 
a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě zne-
výhodněných skupin 
podpora sociálních služeb a dalších služeb a programů 
včetně sociálního podnikání pro osoby v obtížné životní 
situaci spojené se ztrátou nebo nekvalitním bydlením či 

jinou krizovou sociální situací, podpora sociální práce 
a prevence/řešení předčasných odchodů ze vzdělávání

SC 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, 
udržitelným a cenově dostupným službám, včetně 
služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální 
péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy 
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sociální ochrany včetně prosazování přístupu k soci-
ální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevý-
hodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby 
se zdravotním postižením, účinnost a odolnost sys-
témů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče 
aktivity spojené se zvyšováním kvality a dostupnosti 
poskytovaných sociálních a zdravotních služeb, slu-
žeb na zdravotně sociálním pomezí, deinstitucionali-

zace sociálních služeb a posílení/rozvoj ambulantních/
terénních/komunitních služeb

SC 2.3 Prosazovat socioekonomickou integraci mar-
ginalizovaných komunit, jako jsou Romové 
aktivity spojené s komunitní prací s Romy, podpora 
budování kapacit romských a proromských nestát-
ních organizací, …

3   Sociální inovace 
SC 3.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak 
rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast 
a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě zne-
výhodněných skupin
aktivity zaměřené na zlepšování kvality veřejných slu-
žeb pomocí nových přístupů a vzdělávání pracovníků 
ve veřejném sektoru v oblasti tvorby veřejných služeb, 
politik a v inovativních přístupech k jejich nastavová-
ní a poskytování

4    Materiální pomoc nejchudším 
osobám

SC 4.1 Řešit materiální deprivaci poskytnutím 
potravinové nebo základní materiální pomoci nej-
chudším osobám, včetně dětí, a zajistit doprovodná 
opatření na podporu jejich sociálního začleňování
aktivity podporující stravování dětí ve školských zaříze-
ních, materiální a potravinová pomoc

Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)

Řídicí orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Web: https://opjak.cz/
Výše dotace max. 85 %
Zaměření:  Kurikula a metody výuky pro 21. století, rozvoj klíčových kompetencí  Rovnost ve vzdělávání, 

jeho dostupnost a individuální přístup  Rozvoj kapacit pro vzdělávání  Komplexní zlepšení 
přípravy a rozvoje pedagogických pracovníků  Mobilita zaměstnanců ve výzkumu a vzdě-
lávání a rozvoj mezinárodní spolupráce  Zlepšování prostředí a rozvoj kapacit pro výzkum 
a vývoj  Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného a pod-
nikatelského sektoru

Obce jako žadatelé:   oblasti podpory v prioritě 2 Vzdělávání
Využití integrovaných nástrojů:  ITI

OBL A S TI  P ODP ORY  

1  Výzkum a vývoj
SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních 
kapacit a zavádění pokročilých technologií
aktivity na podporu rozvoje zázemí a kapacit výzkum-
ného prostředí v ČR, zajištění kvalitních podmínek pro 
rozvoj špičkového výzkumu (institucionální prostře-
dí výzkumných organizací, internacionalizace a roz-
voj lidského potenciálu, rozvoj aplikačního potenciá-
lu výzkumných organizací, excelence ve výzkumu, …)

SC 1.2 Rozvoj dovedností pro inteligentní speciali-
zaci, průmyslovou transformaci a podnikání
aktivity spojené s podporou strategického řízení oblas-
ti VaVaI na národní a regionální úrovni a jejich funkč-
ního propojení
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2   Vzdělávání
SC 2.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivnímu 
a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infra-
struktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro dis-
tanční a online vzdělávání a odbornou přípravu
aktivity spojené s novou výstavbou/modernizací/rekon-
strukcí a adaptací – nevyhovující vzdělávací prosto-
ry vč. vybavení pro potřeby studentů se SP (specifi c-
ké potřeby, prostory podporující aplikace a zavádění 
nových výukových metod (i terénní výukové zařízení) 
a s pořízením studijních pomůcek a informačních zdro-
jů pro nové metody výuky

SC 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost sys-
témů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevant-
nosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků 
neformálního a informálního učení, s cílem podpořit 
získávání klíčových kompetencí včetně podnikatel-
ských a digitálních dovedností, a prosazováním zavá-
dění duálních systémů odborné přípravy a učňovské 
přípravy
aktivity spojené s regionálním vzděláváním – podpo-
ra pregramotnosti v předškolním vzdělávání, rozvoj klí-
čových kompetencí a rozvoj podnikavosti, rozvoj digi-
tální gramotnosti a informatického myšlení, rozšíření 
a zvýšení kvality výuky cizích jazyků, rozvoj kariérové-
ho poradenství, …

SC 2.3 Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu 
a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich 
úspěšnému ukončení, a to zejména v případě zne-
výhodněných skupin, od předškolního vzdělávání 
a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdě-
lávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdě-

lávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdě-
lávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby 
se zdravotním postižením
aktivity spojené s regionálním vzděláváním – snížení 
vzdělanostní nerovnosti a zvýšení spravedlnosti v pří-
stupu ke vzdělání, podpora nástrojů sloužících k pre-
venci

SC 2.4 Prosazovat socioekonomickou integraci 
marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
aktivity zacílené na snižování nerovností ve vzdělávání 
a rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů z mar-
ginalizovaných skupin (např. Romové, děti, žáci a stu-
denti ze sociálně znevýhodněného prostředí, či ohrožení 
školním neúspěchem). Podporované aktivity pove-
dou k odstraňování překážek v přístupu ke vzdělávání 
a zaměří se na zajištění podmínek pro kvalitní inkluzivní 
vzdělávání dětí, žáků a studentů ve všech typech škol 
a na všech stupních školské vzdělávací soustavy. Inten-
zivnější podpora bude věnována územím se sociálně 
vyloučenými lokalitami

SC 2.5 Prosazovat celoživotní učení, zejména fl exi-
bilní možnosti rozšiřování dovedností a rekvalifi kace 
pro všechny s ohledem na podnikatelské a digitální 
dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky 
na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnad-
nit přechody mezi zaměstnáními a podporovat pro-
fesní mobilitu
aktivity podporující nejen rozvoj prostředí pro celoživot-
ní učení (např. vznik nových kurzů a programů), ale také 
přímou práci se specifi ckou cílovou skupinou (např. 
lidé s ukončeným vysokoškolským vzděláním v přípa-
dě programů CŽV na VŠ)

Operační program Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost (OPTAK)

Řídicí orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Web: https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/ 
Kontakt: info@mpo.cz 
Výše dotace: max. 85 %
Zaměření:  Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální trans-

formace  Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP  Rozvoj digitální infrastruktury 
 Posun k nízkouhlíkovému hospodářství  Efektivnější nakládání se zdroji

Obce jako žadatelé:   oblasti podpory ve SC 3.1 
Využití integrovaných nástrojů:   ITI a CLLD
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OBL A S TI  P ODP ORY

1    Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální 
transformace

SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních 
kapacit a zavádění pokročilých technologií
aktivity zaměřené na realizaci podnikového VaI, zejmé-
na ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, zavá-
dění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do 
podnikové praxe, rozšiřování digitálních a dalších pokro-
čilých inovačních technologií v podnicích, inovační 
vouchery, …

SC 1.2 Využívání přínosů digitalizace pro občany, 
podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány
podpora aktivit zavádějících digitalizaci v podnicích, 
podpora projektů v oblastech souvisejících s umělou 
inteligencí, automatizací procesů, robotikou a kyber-
netickou bezpečností online i kyber-fyzických systé-
mů, součástí podporovaných aktivit je rovněž pořízení 
nových technologických zařízení a vybavení vč. potřeb-
né infrastruktury, propojení pořizovaných nebo stávají-
cích technologií, podpora vývoje a pořízení specializo-
vaného SW, … 

2   Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
SC 2.1 Posilování udržitelného růstu a konkuren-
ceschopnosti malých a středních podniků a vytvá-
ření pracovních míst v malých a středních podnicích, 
mimo jiné prostřednictvím produktivních investic
aktivity spojené s rozvojem podnikatelské infra-
struktury a nemovitostí pro potřeby MSP, s poříze-

ním nových technologických zařízení a vybavení vč. 
potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů 
a zařízení (podpora podniků při revitalizaci brownfi el-
dů, digitalizace a automatizace výroby a zefektivně-
ní poskytovaných služeb, …), podpora spolupráce škol 
a fi rem, … 

3   Rozvoj digitální infrastruktury
SC 3.1 Zlepšování digitálního propojení
podpora modernizace, resp. rozšiřování stávající infra-

struktury a zřizování nových sítí pro vysokorychlostní 
přístup k internetu velmi vysoké kapacity 

4   Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
SC 4.1 Podpora energetické účinnosti a snižování 
emisí skleníkových plynů
aktivity spojené se snížením energetické náročnosti 
budov podnikatelských subjektů či výrobních a techno-
logických procesů; s využití odpadní energie, …

SC 4.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů 
v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kri-
térií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
aktivity související s obnovitelnými zdroji (výstavba, 
pořízení, využití – solární termické systémy, malé vod-
ní a větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, tepelná 
čerpadla, bioplyn, biomasa, …)

SC 4.3 Rozvoj inteligentních energetických sys-
témů, sítí a skladování vně transevropské energe-
tické sítě TEN-E
aktivity zaměřené na modernizaci a výstavbu energe-
tických soustav s implementací inteligentních prvků 

SC 4.4 Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální 
hospodářství
aktivity vedoucí k pořízení zejména užitkových vozidel 
na alternativní pohon pro podnikatelské subjekty včet-
ně souvisejících technologií, tzn. neveřejných dobíje-
cích/plnicích stanic

5   Efektivnější nakládání se zdroji
SC 5.1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 
prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s při-
hlédnutím k ekosystémovým přístupům 
aktivity spojené s optimalizací spotřeby vody v rámci 
samotného výrobního procesu, přímou recyklací vody 
ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou, opětov-
ným využíváním znečištěné/využité provozní vody 
v jiných procesech, … 

SC 5.2 Podpora přechodu na oběhové hospodářství 
účinně využívající zdroje
aktivity založené na podpoře účinného využívání zdrojů, 
tzn. prevence vzniku odpadů na všech úrovních, zvýše-
ní recyklace odpadů a jejich opětovného použití, zásad-
ního omezení skládkování odpadů, …
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Operační program Česká republika–Polsko (Interreg V-A)

Řídicí orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Web: https://www.cz-pl.eu/obdobi 

Výše dotace: max. 85 % (pro obce, kraje a jejich příspěvkové organizace)

Zaměření:  Životní prostředí  Kultura a cestovní ruch  Doprava  Síťování a spolupráce institucí 
 Aktivity zaměřené na setkávání obyvatel, spolků, people-to-people  Podnikání

Obce jako žadatelé:   ve všech oblastech podpory 

Využití integrovaných nástrojů:   – 

UPOZORNĚNÍ:   Operační program nebyl k datu vydaní této publikace schválen, 
proto se jedná o návrh vycházející z aktuální verze dokumentu.

Základní podmínky programu  

 Na projektu se podílí partneři z obou 
stran hranice, přičemž jeden z nich 
zastává roli vedoucího partnera. 

 Jsou zajištěny všechny prvky přeshra-
niční spolupráce (společná příprava, 
společná realizace, společný personál, 
společné fi nancování). 

 Projekt musí mít dopad především na 
podporované území. 

Liberecký kraj

                     Královéhradecký 
                                  kraj

                                    Pardubický kraj                                  
Moravskoslezský 

                             kraj
                 Olomoucký 
                      kraj

Polská republika

Podporované území

OBL A S TI  P ODP ORY

1   Integrovaný záchranný systém a životní prostředí
SC 1.1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 
prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s při-
hlédnutím k ekosystémovým přístupům
aktivity zvyšující připravenost a přeshraniční akce-
schopnost relevantních subjektů při řešení rizik 
a katastrof v příhraničních oblastech (systémo-
vá opatření, vzdělávání a výměna zkušeností, spo-
lečná cvičení, výměnné stáže, modernizace/pořizo-
vání specializované techniky nezbytné pro prevenci 

a odstraňování následků rizik spojených se změnami 
klimatu)

SC 1.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biolo-
gické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v měst-
ských oblastech, a omezování všech forem znečištění
aktivity posilující koordinovaný přístup k ochraně život-
ního prostředí posilováním přeshraniční spolupráce 
(síťování, koordinace, monitoring, terénní opatření)

2   Cestovní ruch
SC 2.1 Posilování úlohy kultury a udržitelného ces-
tovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním 
začleňování a sociálních inovacích 
aktivity zaměřené na udržitelný způsob zlepšení využi-
tí potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj 

pohraničí (podpora vzniku nových, resp. rozvoj stáva-
jících prvků cestovního ruchu, propojování a vytváření 
produktů cestovního ruchu a jejich propagace, podpo-
ra doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem ces-
tovního ruchu)  
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3   Doprava
SC 3.1 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní 
a intermodální celostátní, regionální a místní mobi-
lity odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího pří-
stupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility 
aktivity přispívající k posílení bezpečnosti a plynulosti 
přeshraniční mobility (rekonstrukce přeshraničních 

silničních mostů, modernizace přeshraničních želez-
ničních tratí, modernizace přeshraničních silničních 
spojení, včetně mostů, přeshraniční homologace/
certifi kace železničních souprav, digitalizace v pře-
shraniční silniční a železniční dopravě)

4   Spolupráce institucí a obyvatel
SC 4.1 Zvýšení efektivnosti veřejné správy pod-
porou právní a správní spolupráce a spolupráce 
mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, 
zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v pří-
hraničních regionech 
aktivity zvýšení efektivnost fungování veřejné správy 
díky analyzování a odstraňování překážek v oblasti pře-
shraniční spolupráce v programovém území

SC 4.2 Budování vzájemné důvěry, zejména podpo-
rou akcí „people to people“ 
aktivity zaměřené na budování vzájemné důvěry jako 
je prohlubování přeshraničních vazeb obyvatel a insti-
tucí česko-polského pohraničí 

5   Podnikání
SC 5.1 Posilování udržitelného růstu a konkuren-
ceschopnosti malých a středních podniků a vytvá-
ření pracovních míst v malých a středních podnicích, 
mimo jiné pomocí produktivních investic
 

aktivity podporující posílení růstu a konkurenceschop-
nosti MSP je posílit jejich přeshraniční udržitelný růst

Operační program Rybářství

Řídicí orgán: Ministerstvo zemědělství ČR
Web: eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-2021-2027
Kontakt: info@mze.cz 
Výše dotace: max. 70 %
Zaměření:  Ochrana a obnova vodní biodiverzity  Rozvoj sladkovodní akvakultury 

 Propagace rybářství  Podpora zpracovatelských kapacit
Obce jako žadatelé:   ve vybraných oblastech podpory 
Využití integrovaných nástrojů:   – 

UPOZORNĚNÍ:   Operační program nebyl k datu vydaní této publikace schválen, 
proto se jedná o návrh vycházející z aktuální verze dokumentu.

OBL A S TI  P ODP ORY

1   Podpora udržitelného rybolovu a zachování vodních biologických zdrojů
Podpora efektivní kontroly a vynucování v oblasti 
rybářství, jakož i spolehlivých dat pro rozhodování 
založené na znalostech 
aktivity zaměřené na shromažďování údajů (zlepšení 
shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví a dále 
zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků za 
účelem zlepšení shromažďování údajů a jejich správy) 
a sledovatelnost produktů (zlepšení sledovatelnosti 

produktů rybolovu a akvakultury a na činnosti souvise-
jící s monitorováním, kontrolou, vynucováním a posíle-
ním institucionální kapacity a efektivní veřejné správy)

Ochrana a obnova vodní biodiverzity a ekosystémů 
aktivity jsou zaměřeny na vysazování úhoře říčního 
(Anguilla Anguilla) do vodních toků v povodí řeky Labe 
a řeky Odry
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2    Podpora udržitelné akvakultury a zpracování a uvádění produktů rybolovu 
a akvakultury na trh

Podpora udržitelné akvakultury
aktivity zaměřené na inovace, investice do akvakultury 
a do intenzivních akvakulturních systémů a kompenza-
ce za plnění mimoprodukčních funkcí rybníků a v pří-
padě potřeby za škody způsobené rybožravými predá-
tory a suchem

Rozvoj konkurenceschopných, transparentních a sta-
bilních trhů pro produkty rybolovu a akvakultury 
včetně jejich zpracování
podpora aktivit zaměřených na propagační kampaně, 
investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury 
a na vytváření a fungování organizací producentů, sdru-
žení organizací producentů a mezioborových organizací

Společná zemědělská politika (SZP)

Řídicí orgán: Ministerstvo zemědělství ČR

Web: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/

Kontakt: info@mze.cz 

Zaměření:  Zemědělské podnikání  Zpracování a uvádění na trh  Nezemědělské podnikání  Lesnické 
aktivity   Zemědělská infrastruktura   Neproduktivní investice v lesích   Občanská 
vybavenost

Obce jako žadatelé:   ve vybraných oblastech podpory 

Využití integrovaných nástrojů:   CLLD 

UPOZORNĚNÍ:   SZP nebyla k datu vydaní této publikace schválena, 
proto se jedná o návrh vycházející z aktuální verze dokumentu.

NÁVRHY OBL A S TÍ  P ODP ORY 

SC 1 Podporovat příjmy a odolnost životaschop-
ných zemědělských podniků v celé Unii za účelem 
posílení bezpečnosti potravin 

SC 2 Posílení tržní orientace a zvýšení konkurence-
schopnosti, a to i prostřednictvím většího zaměření 
na výzkum, technologii a digitalizaci 

SC 3 Zlepšení pozice zemědělců v hodnotovém 
řetězci 

SC 4 Přispívat ke zmírňování změny klimatu a při-
způsobování se této změně, mimo jiné snižováním 
emisí skleníkových plynů a zlepšováním sekvestrace 
uhlíku, a rovněž podporovat udržitelnou energii 

SC 5 Podporovat udržitelný rozvoj a účinné hos-
podaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda 
a ovzduší, včetně snížení chemické závislosti 

SC 6 Přispět k zastavení a obrátit trend úbytku 
biologické rozmanitosti, zlepšit ekosystémové služby 
a zachovat přírodní stanoviště a krajinu 

SC 7 Získávání mladých zemědělců a usnadnění 
rozvoje podnikání ve venkovských oblastech 

SC 8 Podpora zaměstnanosti, růstu, sociálního 
začlenění a místního rozvoje ve venkovských oblas-
tech včetně biohospodářství a udržitelného lesnictví 

SC 9 Zlepšování reakce zemědělství EU na spole-
čenské požadavky na potraviny a zdraví, včetně bez-
pečných, výživných a udržitelných potravin a dobrých 
životních podmínek zvířat 

SC 10  Modernizace odvětví podporou a sdílením 
znalostí, inovací a digitalizace v zemědělství a ve 
venkovských oblastech – průřezový cíl
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Integrované nástroje ITI a CLLD

Integrované územní investice 

   Integrovaný regionální operační program

   OP Jan Amos Komenský

   OP Doprava

   OP Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost

   OP Životní prostředí

Komunitně vedený místní rozvoj 

    Integrovaný regionální operační program

    OP Zaměstnanost Plus

    OP Životní prostředí

    OP Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost

    Společná zemědělská politika

Více informací o Místních akčních 
skupinách v kraji naleznete na  
www.chytryregion.cz/clld

Více informací o Hradecko-pardu-
bické aglomeraci naleznete na  
http://iti.hradec.pardubice.eu

Kombinovaná 
mapa území

území Místních 
akčních skupin (MAS)
v Královéhradeckém kraji
hranice Královéhradeckého kraje

hranice okresů

hranice MAS
hranice Hradecko-pardubické 
aglomerace
regionální centra vyššího řádu

okresní města
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Dotace EU ze strukturálních fondů 
pro obce a města KHK dle témat

TÉMA OP SC

Doprava 
a čistá mobilita

OP Doprava SC 1.2  Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální 
celostátní, regionální a místní mobility odolné 
vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu 
k síti TEN-T a přeshraniční mobility

SC 3.1  Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility

Integrovaný regionální 
operační program

SC 2.1  Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility v rámci přechodu na uhlíkové neutrální 
hospodářství

Vodovodní 
a kanalizační sítě

OP Životní prostředí SC 1.4  Podpora přístupu k vodě a udržitelného hos-
podaření s vodou

Veřejná prostranství, 
snížení znečištění 
a rizika související 
se změnou klimatu

OP Životní prostředí SC 1.3  Podpora přizpůsobení se změně klimatu, preven-
ce rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihléd-
nutím k ekosystémovým přístupům

SC 1.6  Posilování ochrany a zachování přírody, biolo-
gické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to 
i v městských oblastech, a snižování všech fo-
rem znečištění

Integrovaný regionální 
operační program

SC 2.2  Posilování ochrany a zachování přírody, biolo-
gické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to 
i v městských oblastech, a omezování všech 
forem znečištění

Oběhové hospodářství OP Životní prostředí SC 1.5  Podpora přechodu na oběhové hospodářství 
účinně využívající zdroje

Energetické úspory OP Životní prostředí SC 1.1  Podpora energetické účinnosti a snižování 
emisí skleníkových plynů

SC 1.2  Podpora energie z obnovitelných zdrojů v sou-
ladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií 
udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici

Digitalizace Integrovaný regionální 
operační program

SC 1.1  Využívání přínosů digitalizace pro občany, 
podniky, výzkumné organizace veřejné orgány

OP Technologie 
a aplikace pro 
konkurenceschopnost

SC 3.1  Rozvoj digitální infrastruktury
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Vzdělávání OP Jan Amos Komenský SC 2.1  Zlepšování rovného přístupu k inkluzivnímu 
a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odbor-
né přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje 
infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti 
pro distanční a online vzdělávání a odbornou 
přípravu

SC 2.2  Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů 
vzdělávání a odborné přípravy a jejich rele-
vantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním 
výsledků neformálního a informálního učení, 
s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí 
včetně podnikatelských a digitálních dovednos-
tí, a prosazováním zavádění duálních systémů 
odborné přípravy a učňovské přípravy

SC 2.3  Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inklu-
zivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich 
úspěšnému ukončení, a to zejména v případě 
znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělá-
vání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odbor-
né vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, 
jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně 
usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a pří-
stupnosti pro osoby se zdravotním postižením

Integrovaný regionální 
operační program

SC 4.1  Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kva-
litním službám v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje 
přístupné infrastruktury, mimo jiné posilová-
ním odolnosti pro distanční a online vzdělávání 
a odbornou přípravu

Cestovní ruch 
a kultura

Integrovaný regionální 
operační program

SC 4.4  Posílení role kultury a cestovního ruchu v hos-
podářském rozvoji, sociálním začleňování 
a v sociálních inovacích

Sociální služby 
a zdravotnictví

Integrovaný regionální 
operační program

SC 4.2  Podpora socioekonomického začlenění mar-
ginalizovaných komunit, domácností s nízkými 
příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob 
se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných 
opatření, včetně bydlení a sociálních služeb

SC 4.3  Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči 
a posílení odolnosti systémů zdravotní péče 
včetně primární péče a podpory přechodu 
od institucionální péče k rodinně a komunitně 
založené péči

   TÉMA OP SC
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Seznam zkratek

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj
CR  Cestovní ruch
CŽV Celoživotní vzdělávání
ČOV Čistička odpadních vod
ČR Česká republika
ENRAF Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj
ESF+ Evropský sociální fond Plus
EU Evropská unie
FS Fond soudržnosti
FST Fond spravedlivé transformace
IROP Integrovaný regionální operační program
ITI Integrované územní investice
ITS Inteligentní dopravní systém
KHK Královéhradecký kraj
MAS Místní akční skupina
MSP Malé střední podniky
MŠ Mateřská škola
OP Operační program
OPD Operační program Doprava
OPJAK Operační program Jan Amos Komenský
OPPS ČR-PL Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko
OPST Operační program Spravedlivá transformace
OPTAK Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
OPTP Operační program Technická pomoc
OPZ+ Operační program Zaměstnanost Plus
OPŽP Operační program Životní prostředí
PO Příspěvková organizace
RAP Regionální akční plán
SC Specifi cký cíl
SO OPR Správní obvod obcí s rozšířenou působností
SP Student se specifi ckými potřebami
SR Státní rozpočet
SŠ a VOŠ Střední škola a vyšší odborná škola
SZP Společná zemědělská politika
TEN-E Transevropská přenosová síť
TEN-T Transevropská dopravní síť
VŠ Vysoká škola
ZS IZS Základní složky integrovaného záchranného systému
ZŠ Základní škola

Informace v publikaci vycházejí z veřejně dostupných zdrojů ke dni 30. 11. 2021.

22





©
 2

02
2 

| C
en

tru
m

 in
ve

st
ic

, r
oz

vo
je

 a
in

ov
ac

í

https://www.cirihk.cz


STAROSTUJ 
aneb Rozcestník pro starosty

Býti dnes starostou, zejména v menší obci, to není výhra v loterii. Chce to kus 
odvahy, ještě více trpělivosti, otevřené oči na všechny strany, a hlavně umění vyjít 
s lidmi. S některými i vyběhnout…

Asi největší odvahu musí sebrat starostové nejmenších obcí tzv. prvního typu, většinou navíc 
„neuvolnění“, za kterými nestojí aparát obecního či městského úřadu, ale maximálně místostarosta 
a účetní na částečný úvazek. 

A právě tito starostové jsou hlavní, nikoliv však jedinou cílovou 
skupinou Rozcestníku pro starosty, coby výsledku spolu-
práce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s Centrem 
investic, rozvoje a inovací (CIRI) v rámci konceptu Králové-
hradecký kraj – Chytrý region. 

Rozcestník byl spuštěn v roce 2021 a je uspořádán 
do šesti hlavních tematických bloků. Měl by pomoci 
rychle se zorientovat v dané oblasti bez nutnosti 
pátrat svépomocí v hromadě dílčích zdrojů infor-
mací. Přestože již existují některé obdobné 
„rádcovské“ projekty pro starosty v tištěné i elek-
tronické podobě, problémem bývá jejich aktu-
alizace. Rozcestník bude udržován průběžně, 
přestože ani jemu se v budoucnu patrně 
nevyhne nutnost dílčí náhrady „kmenových 
textů“ aktuálními odkazy na primární zdroje 
informací.   

Filmový klasik z Vesničky mé střediskové kdysi 
doufal, že „to nebude mít vliv na funkci rostli-
náře“.  U Rozcestníku je naopak žádoucí, aby 
vliv na funkci starosty měl, a to vliv pozitivní. 
Nezbývá než si přát, aby rozkazovací způsob 
Starostuj! nebyl v budoucnu tím jediným, jak 
obsadit funkci starosty…

Dovolte nám ještě vysvětlení, že termínem „starosta“ 
máme samozřejmě na mysli i milé paní starostky, před 
kterými je nutno smeknout mnohdy dvojnásobně! Jednotným 
označením funkce starosty pouze ctíme terminologii zákona 
o obcích (č. 128/2000 Sb. v platném znění).

www.starostuj.cz 

PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2021+

https://www.chytryregion.cz/starostuj


  Výkon veřejné správy aneb co starosta musí

Zákon o obcích    Starosta    Obecní úřad    Zastupitelstvo  
  Evidence obyvatel    Czech Point    Spisová služba    
Volby    Veřejné zakázky    Pohřebnictví    Povolování kácení 
dřevin    Odpadové hospodářství    Vodovody a kanalizace  
  Čísla popisná a evidenční    Škola    Základní registry    
Sociální sféra    Krizové řízení, krizový plán    Hasiči    GDPR  
  Poskytování informací na základě „stošestky“, …

  Rozvoj obce aneb co by starosta měl

Strategický (rozvojový) plán obce    Komunitní plánování    
Stavební agenda, územní plán, regulační plány    Komplexní 
pozemkové úpravy, …

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

Poplatky    Péče o zeleň    Péče o památky    Bezpečnost 
obce    Komunitní život, podpora spolků a spolkového života  
  Voda a kanalizace    Veřejné osvětlení    Nákup energií    
Internet    Agenda eGovernment    Podpora místních podni-
katelů, řemesel, služeb a sociálního podnikání, …

  Aktuální dotace aneb kde na to vzít

Rozcestník dotací    Dotační portál KHK    Jak na projekty, …

    Obec v širším kontextu – spolupráce 
aneb nejsi na to sám

Svazek obcí – DSO    Centra sdílených služeb    Sdružení pro 
obce, profesní svazy, členství    Hradecko-pardubická aglo-
merace    Místní akční skupiny    Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání, …

   Další zajímavosti pro starostu 
aneb co se může hodit

Akademie Chytrého regionu    Smart inkubátor pro obce    
Mapy, data a kalkulačky    Příručky a metodiky    Výzkumné 
projekty, …

©
 2

02
2 

 | 
 C

en
tr

um
 in

ve
st

ic
, r

oz
vo

je
 a

 in
ov

ac
í

www.starostuj.cz 

https://www.chytryregion.cz/starostuj


Znát potřeby a požadavky regionálních partnerů je nezbytné pro další rozvoj 
našeho kraje, ale i pro úspěšné čerpání dotačních prostředků na připravované 
projekty, proto se zapojte i Vy.

Mapování potřeb obcí a regionů probíhá formou sběru projektových záměrů. 
K tomuto účelu slouží online nástroj ISPZ – informační systém projektových 
záměrů. 

www.projektovezamery.cz

 Databáze, která odráží skutečné potřeby regio-
nálních subjektů, slouží jako podklad pro posky-
tovatele dotací nebo pro strategické plánování 
přímo v území.

  Do databáze můžete vkládat Vaše projektové 
záměry, u kterých předpokládáte fi nancování 
z veřejných zdrojů (dotace EU, ČR či kraje). 

 Po Vaší registraci můžete své projektové 
záměry spravovat online a být v kontaktu se 
správcem databáze a mít přístup k relevant-
ním a aktuálním informacím. 

www.chytryregion.cz/projekty

Národní správce ISPZ 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,
odbor regionální politiky • ispz@mmr.cz

Regionální správce ISPZ 
sekretariát Regionální stálé konference KHK, 
Centrum investic rozvoje a inovací • rsk@cirihk.cz 

Mapování potřeb obcí a regionů v kraji 

PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2021+

https://www.chytryregion.cz/projekty
https://www.projektovezamery.cz/
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V Královéhradeckém kraji bylo v programovém období EU 2014–2020 podáno téměř 
8 tisíc žádostí na projekty za více než 45 miliard korun (stav k 1. říjnu 2021). 

  Z toho přes 5 tisíc schválených, realizovaných či již ukončených projektů obdrželo 
celkově dotaci za téměř 30 miliard korun.

Využití fi nančních prostředků z ESIF 2014–2020 v Královéhradeckém 
kraji dle jednotlivých operačních programů (v mld. Kč)

Monitoring čerpání dotací EU v kraji

Celková dotace EU na projekty 
s podanou žádostí

Celková dotace EU na projekty 
se schválenou žádostí, projekty 
ve fázi realizace a ukončené 
projekty

Celkový počet projektů v Královéhradeckém kraji dle jednotlivých 
operačních programů 2014–2020

Celkový počet projektů 
s podanou žádostí

Celkový počet projektů se 
schválenou žádostí, projektů 
ve fázi realizace a ukončených 
projektů

Pravidelný monitoring čerpání dotací EU naleznete 
na www.chytryregion.cz/projekty-dotace

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


Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolné uskupení/platforma územních 
partnerů v oblasti regionálního rozvoje, které je zastoupeno představiteli členských 
institucí. RSK působí ve všech krajích. V Královéhradeckém kraji byla RSK založena 
již v roce 2014, jako první v celé ČR. 

Činnosti RSK KHK

Složení RSK KHK
 zástupci Královéhradeckého kraje  zástupci 
venkova (Sdružení místních samospráv ČR, Spolek 
pro obnovu venkova, Krajská síť MAS)  zástupci 
měst (Svaz měst a obcí ČR – malá a střední 
města, Integrovaná územní investice)  zástupce 
akademického sektoru (Univerzita Hradec Králové) 
 zástupce RIS3 strategie  zástupce regionální 
rozvojové agentury (Centrum investic, rozvoje 
a inovací)  zástupce kraje za cestovní ruch  zástupce 
nestátních neziskových organizací  zástupce Agentury 
pro sociální začleňování   zástupce krajské hospodář-
ské komory   zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR 
 stálí hosté a hosté.

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje komunikuje potřeby území a partnerů s národní úrovní. 

•  Zasedání Regionální stálé 
konference

•  Jednání pracovních skupin RSK
               • Spolupráce s nositeli 
                        integrovaných 
                               nástrojů

•  Webový 
portál RSK

•  Pořádání seminářů 
a publikační činnost

•  Podpora a poradenství 
regionálním subjektům

          • Regionální 
         akční plán KHK
                    • Bariéry čerpání 
               dotací a bílá místa
   •  Zástupci regionu v Národní 

stálé konferenci

•  Sběr projektových záměrů v kraji
•  Prioritizace potřeb území 

pro zacílení dotací
•  Analytické práce 

a monitoring 
čerpání

rsk@cirihk.cz   |   www.rskkhk.cz
Zapojit se můžete i Vy.

PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2021+

Regionální stálá konference 

mailto:rsk@cirihk.cz
https://www.chytryregion.cz/rskkhk
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Regionální akční plán kraje 2021+

Regionální akční plán (RAP) je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení 
územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech. Územní dimenzi v rámci RAP si lze 
představit jako zacílení podpory do území kraje. 

RAP řeší vybraná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu klíčových územních partnerů a řídicích 
orgánů operačních programů. V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území 
kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče. 

Regionální akční plán Královéhradeckého kraje 2021+ řeší tematické oblasti

RAP by měl také přispět ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergii na území kraje – témata se nebudou 
překrývat s tématy v ITI/CLLD. Jeho realizací by mělo dojít k zefektivnění čerpání fondů EU na území kraje, a to 
především díky lepší připravenosti území a reálnému monitoringu absorpční kapacity. 

Financování RAP z fondů EU bude zajištěno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. 
Podpořeny budou pouze projekty, které budou uvedeny v regionálním akčním plánu, a který schvaluje regionální 
stálá konference.

RAP Královéhradeckého kraje vychází z platných krajských strategických dokumentů pro dané oblasti, včetně 
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027, a zároveň je v souladu s národními strategiemi, zejména 
pak Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+.

Další oblasti sledované v synergických 
vazbách, zejména:

   Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace

   Strategie CLLD v Královéhradeckém 
kraji

   Místní akční plány rozvoje vzdělávání 
v kraji

   Regionální inovační strategie KHK 
(RIS 3)

   Koordinovaný přístup k sociálnímu 
vyloučení 2021+ (KPSV 2021+)

Více informací na www.chytryregion.cz/rap

https://www.chytryregion.cz/rap
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Dotace pro obce v našem kraji

Hledáte dotaci pro Vaši obec? 

Navštivte DOTAČNÍ ROZCESTNÍK a zorientujte se v rozsáhlé nabídce aktuálních dotačních 
titulů využitelných pro obce z evropských, národních a krajských zdrojů. Dotační tituly jsou 
členěny dle jednotlivých témat a podtémat. Samozřejmostí je vyhledávač dotací pomocí 
vhodně zvolených klíčových slov. 

A jaké informace o dotačních titulech se dozvíte?

  stav a termín výzvy
  zdroj fi nancování
   kdo dotaci poskytuje a kdo o ni může žádat

  míru spolufi nancování z externího zdroje
  odkaz na detailní informace o výzvě

Vše o dotacích EU, ČR a KHK pro obce a města 
na www.dotacnirozcestnik.cz 

Životní prostředí a energetika / Energetické úspory a řízení • Snižování 
emisí a ochrana ovzduší • Odpady a ekologické zátěže • Ochrana 
přírody a krajiny

Doprava / Bezpečnost • Cyklodoprava • Silniční komuni-
kace • Vozový park a veřejná doprava • Ostatní

Veřejná prostranství a zeleň / Brownfi eldy • Veřejné 
osvětlení • Úprava veřejných prostor • Bezbariéro-
vost budov 

Bydlení a technická infrastruktura / Revitalizace 
bytového fondu • Výstavba bytů • Zasíťování 
pozemků • Vodohospodářská infrastruktura

Cestovní ruch a památky / Památkové rezer-
vace a zóny

Kultura, sport a volný čas / Akce • Zázemí 
pro kulturu a volný čas • Sportoviště

Veřejná správa a plánování / Veřejná 
správa • Spolupráce • Územní a strategické 
plánování

Vzdělávání a školství / Infrastruktura MŠ 
a ZŠ • Výuka • Vzdělávací a osvětové akce

Sociální oblast a zaměstnanost / Sociální 
bydlení • Sociální podnikání • Sociální 
služby a začleňování • Prorodinná opatření

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva / 
Prevence kriminality • Požární ochrana • 
Protipovodňová ochrana • Likvidace škod

Zemědělství a lesnictví / Lesnická technika 
• Lesní hospodářství • Finanční nástroje

Program obnovy venkova KHK

https://www.chytryregion.cz/cs/rozcestnik-dotaci
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Na DOTAČNÍM PORTÁLU naleznete nabídku dotací na podporu obnovy místních částí 
obcí, občanské vybavenosti a technické infrastruktury, přípravy investičních projektů, 
výstavby cyklostezek, dobrovolných hasičů, lokální ekonomiky, obnovy kulturních památek 
a mnoho dalších.

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje podporuje 
veřejně prospěšné projekty formou dotací z krajského rozpočtu. Dotace jsou poskyto-
vány zejména subjektům, jejichž projekty respektují principy trvale udržitelného rozvoje 
a přispívající k rozvoji občanské společnosti v našem kraji. 

Dotace Královéhradeckého kraje

Dotační portál Královéhradeckého kraje
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/GrantPrograms.aspx


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
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Aglomerace a místní akční skupiny v kraji

PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2021+



Aglomerace a místní akční skupiny v našem kraji

Integrované územní investice (ITI)

  Integrované územní investice naplňují závazek vyčlenit alespoň 8 % zdrojů národního přídělu 
Evropského fondu pro regionální rozvoj na aktivity udržitelného rozvoje měst.

  Aglomerace za využití strategie ITI analyzuje problémy a rozvojový potenciál území a defi nuje 
své rozvojové priority v závislosti na místních podmínkách.

  Prostřednictvím ITI budou řešena témata jako doprava se zaměřením na zvýšení její bezpečnosti
a snížení uhlíkové stopy, podpora předaplikačního výzkumu, podpora oběhového 
hospodářství, podpora boje se suchem, adaptace na klimatickou 
změnu, stimulace kulturního kapitálu a cestovního 
ruchu a další.

Hradecko-pardubická aglomerace

  V rámci ČR se jedná o jedinečnou 
aglomeraci s 340 tisíci obyvateli 
a dvěma rovnocennými centry se 
silnou koncentrací ekonomických 
činností, znichž má značná část 
mezinárodní význam.

   Nositelem ITI je statutární 
město Pardubice se zpracova-
nou strategií území Hradecko-
-pardubické aglomerace, do níž 
je zapojena celá řada partnerů 
z veřejného, privátního i nezisko-
vého sektoru.

Pardubická část aglomerace
79 obcí / 183 tisíc obyvatel

Hradecká část aglomerace
73 obcí / 157 tisíc obyvatel

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

  Komunitně vedený místní rozvoj je integrovaným nástrojem pro zapojení obyvatel nebo 
uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni (principy 
metody LEADER). CLLD je koordinován místními akčními skupinami (MAS) a je uskutečňován 
na základě integrovaných strategií místního rozvoje. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní 
potřeby. 

  Hlavními tématy řešenými nástrojem CLLD jsou např. rozvoj venkova, služby, zaměstnanost, 
podnikání, lokální ekonomika, vzdělávání, sociální integrace, životní prostředí, zemědělství aj.

MAS v Královéhradeckém kraji

  Na území kraje působí 15 MAS, 
z nichž všechny realizují strategii CLLD.

hranice 
aglomerace
ORP
POÚ

Pozice v mapě Název MAS

1 Hradecký venkov, o.p.s. 
2 MAS Brána do Českého ráje, z.s. 
3 MAS Broumovsko+, z.s.   
4 MAS Královédvorsko, z.s.  
5 MAS Podchlumí, z.s.   
6 Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.   
7 Místní akční skupina Krkonoše, z.s.   
8 Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s.   
9 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.   
10 Místní akční skupina Stolové hory, z.s.   
11 NAD ORLICÍ, o.p.s.  
12 Obecně prospěšná společnost pro Český ráj   
13 Otevřené zahrady Jičínska, z.s.   
14 Sdružení SPLAV, z.s.  
15 Společná CIDLINA, z.s.  

hranice kraje

město s více než 25 tis. obyvateli

obec není členem MAS nebo je 
členem MAS působící mimo úze-
mí Královéhradeckého kraje

Více informací naleznete na  
http://iti.hradec.pardubice.eu

Více informací naleznete na  
www.chytryregion.cz/clld

http://iti.hradec.pardubice.eu
https://www.chytryregion.cz/clld
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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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Strategická průmyslová zóna Solnice – Kvasiny

Státní dotace do Královéhradeckého kraje  8 mld. Kč

Mezi hlavní přínosy podpory průmyslových zón lze zařadit 
zejména technologický rozvoj, nová pracovní místa, podporu 
exportu, poptávkovou stimulaci malého a středního podnikání, 
podporu neziskových aktivit a snížení sociálních transferů. 

Cíle
   vybudování nové průmyslové zóny pro budoucí investory
   zajištění dopravní a technické infrastruktury pro novou 

průmyslovou zónu
   zlepšení dopravy v oblasti průmyslové zóny
   doplnění ploch mezi stávajícími průmyslovými zónami 

v dané lokalitě – vytvoření funkčního celku s logickými vaz-
bami v území

   realizace objektů občanské vybavenosti (škola, nemocnice)

Dokončené stavby

Nemocnice Rychnov n. Kn., urgentní příjemOpočno – obchvat, 1. etapa I/14 Solnice, obchvat

Nové Město nad Metují Spy – Krčín Častolovice – východní obchvat

VOŠ A SPŠE Rychnov nad Kněžnou

II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat

Podpora regionu v oblastech

  doprava    zdravotnictví
  bezpečnost    školství
  bydlení

Externí zdroje fi nancování
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Státní fond dopravní infrastruktury ČR 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Ministerstvo fi nancí ČR

Realizace na základě Usnesení vlády ČR
 Usnesení vlády ČR č. 97 ze dne 9. února 2015
Usnesení vlády ČR č. 469 ze dne 21. června 2017
Usnesení vlády ČR č. 969 ze dne 5. října 2020
Usnesení vlády ČR č. 848 ze dne 27. září 2021

Situace širších vztahů průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

PZ Solnice – Kvasiny pro budoucí investory

KvasinyKvasiny

Rychnov Rychnov 
nad Kněžnounad Kněžnou

LipovkaLipovka

SolniceSolnice

SOUVISEJÍCÍ STAVBA 
I/14 Solnice, obchvat 

SOUVISEJÍCÍ STAVBA 
Rozvoj centrální průmyslové 

zóny a dopravní infrastruktury 

Plocha průmyslové zóny 
pro investory  

SOUVISEJÍCÍ STAVBA 
Zvýšení kapacity trati 

Týniště n. O. – Častolovice – 
Solnice, 4. část 

Komunikace III. třídy 
PZ Solnice – PZ Lipovka 
vč. napojení žst. Lipovka 

SOUVISEJÍCÍ STAVBA 
I/14 Rychnov nad Kněžnou, 

obchvat

Vizualizace staveb

Více informací naleznete na webu
www.cirihk.cz/prumyslove-zony

https://www.cirihk.cz/prumyslove-zony.html
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Kolik nás bude v roce 2030

Prognóza demografi ckého vývoje Královéhradeckého kraje

Jedná se o pilotní projekt v rámci vytvoření systému populačních prognóz jako celku v kraji i v České 
republice. Součástí prognózy je i interaktivní webová aplikace.

  Počet obyvatel Královéhradeckého kraje s vysokou pravděpodobností v nadcházejících několika 
letech ještě mírně vzroste, načež, téměř jistě před rokem 2030, se trend změní a až do konce období 
prognózy se bude  populační velikost kraje zmenšovat. Nejintenzivnější pokles přitom čeká SO ORP 
Broumov, a to do konce roku 2030 nejpravděpodobněji asi o 14 % výchozího stavu.

Pracující v roce 2030

  Dynamičtější pokles početního stavu, než jaký očekáváme v případě předproduktivní složky, čeká 
obyvatelstvo v produktivním věku. Přesto, že v první fázi, kdy budou přes hranici 65 let přecházet gene-
race narozených v rozmezí let 1953–1965, bude relativní úbytek srovnatelný s analogickým úbytkem 
počtu osob v předproduktivním věku. 

  Největší pokles, a to o zhruba 20 %, bychom měli zaznamenat ve SO ORP Broumov. Naopak nejmenší 
pokles (do 5 %) očekáváme v jižní části kraje, jmenovitě v pásu tvořeném SO ORP Hořice, Hradec Králové 
a Kostelec nad Orlicí. Od roku 2030 se pak očekávaný pokles dále prohloubí.

Děti v roce 2030

  V případě předproduktivním složky oby-
vatelstva bude vývoj poměrně dynamický. 
V první fázi můžeme ve sledovaných 
populacích se značnou pravděpodobností 
očekávat vzestup počtu dětí a adoles-
centů (0–19 let) ve dvou cel-
cích – SO ORP Jičín a SO ORP 
Hradec Králové, a to o necelá 
2 %, resp. téměř 5 %. Pokles 
v ostatních správních obvo-
dech by se měl pohybovat od 
méně než 1 % (SO ORP Nová 
Paka a Rychnov nad Kněžnou) 
po bezmála 20 % (SO ORP Broumov). 
Od roku 2030 se tento pokles dále 
prohloubí. 

Senioři v roce 2030

  Jednoznačně nejvýraznější změny počet-
ního stavu čekají složku poproduktivní. 
Bude to důsledek obecně velmi nepravi-
delné věkové struktury obyvatelstva. Počet 
seniorů, tedy obyvatel ve věku 65 a více let, 
by v období mezi roky 2017 a 2030 měl 
vzrůst v širokém rozmezí od 7 % ve 
SO ORP Broumov až po 25 % 
ve SO ORP Dobruška. Od 
roku 2030 bude tento vývoj 
ve většině správních obvodů 
pokračovat.

    Změna počtu obyvatel 
    ve věku 24–65 let

-20,1   -20,0     -10,0       -5,0       -3,6  [%]

     Změna počtu obyvatel 
     ve věku 0–19 let

-19,6  -10,0    -5,0        0       4,7  [%]

   Změna počtu obyvatel
ve věku 65 a více let

7,4   15,0   20,0    22,0   24,0   24,7 [%]

Více informací k prognózám demografi ckého vývoje 
naleznete na webu www.chytryregion.cz/prognoza

https://www.chytryregion.cz/prognoza
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Jak obce v našem kraji čerpají evropské dotace

Naše obce získaly na téměř 900 projektů bezmála 4 miliardy korun. Celkové způsobilé výdaje projektů se blíží 6 miliardám korun.

Monitoring čerpání dotací EU

  Na základě dat z monitorovacího systému MS2014+ poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
se zpracovává v našem kraji pravidelný monitoring čerpání evropských dotací, který hodnotí úspěšnost 
žadatelů z kraje o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a objem fi nančních prostředků směřujících 
do kraje. Monitoring čerpání je zpracováván pravidelně od roku 2017, a umožňuje tak kontinuální srovnání 
úspěšnosti žadatelů, ale i identifi kaci případných bariér pro poskytovatele dotací. 

Čerpání dotací EU 2014–2020 na projekty obcí 
(přepočet na 1 obyvatele, stav k 1. 10. 2021)

Celková schválená dotace v mil. Kč
       menší než 1

1,0 – 10,0
10,1 – 50,0

50,1 – 100,0

100,1 – 200,0

428

Schválená dotace na 1 obyvatele v tis. Kč

          5        15        30       60              bez dotace

Stav čerpání dotací EU 2014–2020 na schválené projekty obcí 
(stav k 1. 10. 2021)

  V tomto programovém období EU čerpají nejaktivněji obce v Integrovaném regionálním operačním 
programu (2,3 mld. Kč) a Operačním programu Životní prostředí (1,5 mld. Kč). Tematicky konkrétně 
ve specifi ckých cílech zaměřených na kanalizace a čistírny odpadních vod (807 mil. Kč), modernizaci 
mateřských a základních škol (679 mil. Kč), udržitelnou dopravu (411 mil. Kč) a posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje (368 mil. Kč). 

Čerpání dotací EU 2014–2020 na projekty obcí dle správních obvodů ORP 
(přepočet na 1 obyvatele, stav k 1. 10. 2021)

Schválená dotace na 1 obyvatele v tis. Kč

                                          5         7        10       15

Více informací k monitoringu čerpání dotací naleznete 
na webu www.chytryregion.cz/monitoring-cerpani-dotaci

https://www.chytryregion.cz/monitoring-cerpani-dotaci
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Kolik fi nančních prostředků přinesly do kraje místní akční skupiny

MAS v kraji = více jak 1 miliarda Kč na rozvoj venkova 2014–2020

Struktura alokace 
operačních programů 
2014–2020 v MAS 

Struktura alokace 
operačních programů 
2014–2020 v MAS 

Syntéza strategií MAS v kraji 

Alokace evropských dotací pro 
jednotlivé MAS vychází ze syntézy
programových rámců a fiší strate-
gií CLLD na období 2014–2020.

 Aktuální data v roce 2020 poskytly 
jednotlivé místní akční skupiny v kraji.

 Jednotlivé rámce jsou členěny
dle operačních programů a jejich cílů/
témat (IROP, PRV, OPZ, OPŽP).

Pozice v mapě Název MAS Alokace fi ší (mil. Kč)

A Hradecký venkov, o.p.s. 87,5
B MAS Brána do Českého ráje, z.s. 96,5
C MAS Broumovsko+, z.s.   63,4
D MAS Královédvorsko, z.s.  66,7
E MAS Podchlumí, z.s.   55,7
F Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.   56,1
G Místní akční skupina Krkonoše, z.s.   95,2
H Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s.   94,6
I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.   76,7
J Místní akční skupina Stolové hory, z.s.   82,7
K NAD ORLICÍ, o.p.s.  106,4
L Obecně prospěšná společnost pro Český ráj   96,5
M Otevřené zahrady Jičínska, z.s.   75,3
N Sdružení SPLAV, z.s.  95,0
O Společná CIDLINA, z.s.  76,9

Výstupy si můžete rovněž prohlédnout v interaktivní mapové aplikaci.
Více informací naleznete na www.chytryregion.cz/chytryvenkov

https://www.chytryregion.cz/chytryvenkov
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Královéhradecký kraj v datech

Všechna volně přístupná data Královéhradeckého kraje na jednom místě

Datový portál 
Královéhradeckého kraje DATA KHK

 Datový portál je informačním místem pro veřejnost z veřejně 
dostupných a otevřených dat pro Královéhradecký kraj. Data 
jsou předávána transparentně laické i odborné veřejnosti 
formou interaktivních grafů, zajímavých přehledů, statistických 
a mapových výstupů a datových karet. 

 Pro veřejnost jsou k dispozici na jednom místě strategické 
dokumenty za jednotlivé oblasti. Portál je zároveň rozcest-
níkem všech portálů Královéhradeckého kraje. Tím je umož-
něno široké veřejnosti čerpat informace jednoduše a rychle.

K čemu je určen datový portál DATA KHK 

 Jde o centralizované informační místo pro veřejnost. Shro-
mažďují se zde data z řady zdrojů. Jedná se zejména o data 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, statistická data 
a otevřená data. Následně se zpracovávají a transformují 
do uživatelsky přívětivých formátů veřejnosti, např. ve formě 
jednoduchých infografi k, vyhodnocených statistik vzájemně 
provázaných dat, ročních reportů a trendů či datového kata-
logu otevřených dat. Jsou podkladem pro mapové výstupy, 
pro tiskové zprávy, sociální sítě, reportáže a další. 

  Díky webové formě je datový portál k dispozici všem 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez nutnosti zdlouhavého 
vyhledávání statistik pro veřejnost.

Co všechno vám portál nabízí?

   rozcestník webových portálů Královéhradec-
kého kraje

   rozcestník zajímavých a užitečných 
mapových aplikací

   otevřená data ke stažení
   statistická data v interaktivních grafech
   strategická mapa Královéhradeckého kraje
   dashboardy
   datové karty
   infografi ky
   analýzy
   publikace

Kdo je cílovou skupinou portálu?

   laická i odborná veřejnost
   obce
   místní akční skupiny
   dobrovolné svazky obcí
   podnikatelé
   novináři
   žáci a studenti

Věděli jste, že...
Ukázka infografi ky z datového portálu

Datový portál naleznete 
na adrese www.datakhk.cz

https://www.datakhk.cz
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Kvalita lokální ekonomiky

Kritéria ovlivňující kvalitu lokální ekonomiky

Za kvalitní lokální ekonomiku považujeme takovou, která je soběstačná počtem pracovních míst 
a aktivních živnostníků, jenž vytvářejí stabilní prostředí. Zároveň je dané území variabilní skladbou 
zde zastoupených fi rem. V následujících mapách a grafech je uveden základní přehled Králové-
hradeckého kraje na úrovni obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ). Použitá data jsou z roku 2020.

Mapa zranitelnosti

  Mapa zranitelnosti ukazuje, kolik by v procentu-
álním vyjádření zaniklo zaměstnaneckých pozic 
na trhu práce v obci s pověřeným obecním 
úřadem při odchodu největšího zaměst-
navatele. Čím vyšší je hodnota, tím větší 
procento zaměstnaneckých pozic by 
zaniklo a tím zásadnější dopad by to 
mělo na místní trh práce. 
Prosperita tmavě 
červených území 
je tak do velké 
míry svázána 
s konjunkturou 
dominantního 
zaměstnavatele.

Soběstačnost obcí
  Soběstačnost na trhu práce je statistický ukazatel vytvořený agenturou CzechInvest, který popisuje
situaci na trhu práce. Hodnota 100 značí, že na 100 obyvatel v produktivním věku (20–64 let) připadá 
v daném regionu 100 zaměstnaneckých pozic včetně 
volných pracovních míst. Absorpční kapacita regionu 
se tedy rovná jeho potenciálu pracovní síly. Je-li 
hodnota v území nízká, je potřeba se podívat i na 
následující mapu s počty živnostníků v zemí 
na 100 obyvatel. Lidé totiž nemusí být nutně 
zaměstnáni, ale mohou působit 
jako osoby samostatně   
výdělečně činné.

Soběstačnost obcí 
s POÚ na trhu práce

Počet živnostníků na 100 obyvatel 
v obcích s POÚ 

Zranitelnost trhu práce 
u obcí s POÚ

Srovnání pěti nejméně a nejvíce soběstačných POÚ 
v Královéhradeckém kraji (%)

Více informací a dat z projektu Pasportizace naleznete 
na webu agentury CzechInvest www.czechinvest.org

https://www.czechinvest.org/cz
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