
Úvodní setkání ke Strategii rozvoje 
Královéhradeckého kraje po roce 2020 

18. 4. 2018, Hradec Králové

Setkání zastupitelů Královéhradeckého kraje, 
odborů Krajského úřadu KHK a členů 
pracovních skupin Regionální stálé 
konference KHK  



Program setkání

13:00 – Úvodní slovo
Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje

13:05 – Proč potřebuje kraj novou strategii
Ivana Kudrnáčová, Krajský úřad HK

13:15 – Proces tvorby strategie – vstupy, postupy, cíle 
Zita Kučerová a zpracovatelský tým CIRI

13:45 – Aktivity v oblasti podpory podnikání a investic
Martina Ceplová, CzechInvest

14:00 – Diskuze a závěr



Úvodní slovo

Bc. Pavel Hečko
člen Rady Královéhradeckého kraje

zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, 
evropských grantů, dotací a cestovního ruchu



Proč potřebuje kraj novou 
strategii, o projektu

Mgr. Ivana Kudrnáčová
Krajský úřad KHK

vedoucí odboru regionálního rozvoje, 
evropských grantů, dotací a cestovního ruchu



Proč jsme se dnes sešli?

….začínáme tvořit novou strategii rozvoje kraje!

V týmu:
• politická reprezentace – zastupitelé a radní
• odborníci – pracovní skupiny (RSK)
• …řídící, společenská, ekonomická pozice – RSK, Pakt 

zaměstnanosti, RVVI,… 



Informace o projektu

o Název projektu:

Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou

o Název programu/financování: Operační program Zaměstnanost

o Realizace projektu: 1. 3. 2018 – 31. 10. 2019 (20 měsíců)

o Nositel projektu: Královéhradecký kraj

o Realizace vybraných aktivit: Centrum investic, rozvoje a inovací

Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007370

Začínáme tvořit novou strategii – projekt podpořen z OP Zaměstnanost



Obsahové zaměření projektu

o Rozvoj koncepčního přístupu při rozvoji regionu 
Královéhradeckého kraje

o Uplatnění moderních přístupů v regionálním rozvoji v 
souladu s místní Agendou 21 a zásadami udržitelného 
rozvoje

o Uplatnění SMART řešení v regionálním rozvoji a 
principů partnerství

o Aktivity v ekonomickém, sociálním a environmentálním 
pilíři udržitelného rozvoje



Aktivity projektu
• Kraj – nositel projektu
• CIRI – zpracovatel SRK a dalších koncepcí
• Externí zpracovatel – politika o vodě
• SEA hodnocení 



Harmonogram prací



Proces tvorby strategie 
- vstupy, postupy, cíle 

zpracovatelský tým SRK
CIRI

Oddělení rozvoje a inovací
RNDr. Zita Kučerová Ph.D.



Proč nová krajská strategie 
regionálního rozvoje 2021+
…nejen z povinnosti ze zákona o regionálním rozvoji

• Definování potřeb a priorit kraje a regionálních aktérů po 
r. 2020
• Včasná příprava na nové programové období EU po roce 

2020
• Silnější vazba krajské strategie a priorit regionálního 

rozvoje ČR

Současná Strategie rozvoje KHK vázaná na programového období EU 2014 – 2020



Jak se připravuje ČR

Strategie regionálního rozvoje ČR a strategie rozvoje krajů:
Provázání v:
• analytické části (pohled na území obdobnou optikou jako SRR)
• návrhové části (definování jak SRK naplňují cíle stanovené SRR)
• implementační části - Regionální akční plány, indikátory,…

Strategický rámec ČR 2030
zpřesnění v tématech se silnou územní dimenzí

Národní koncepce realizace kohezní politiky po roce 2020
SRR je zásadním vstupem do NKR - definování územní dimenze

Ostatní strategické dokumenty na národní úrovni…
důležitá role územních partnerů – nové strategie, nové výzvy

Zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
V dalším období EU 2021+ budou změny v kohezní politice EU a regionální politice ČR

SRR ČR 21+ v kontextu dalších strategických dokumentů



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Návrh strategických cílů:

• Silná metropolitní území
• Aglomerace
• Regionální centra a jejich zázemí
• Strukturálně postižené kraje
• Hospodářsky a sociálně ohrožená území
• Veřejná správa



Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

• Široce zaměřená komplexní strategie regionálního rozvoje KHK
• Rámec pro další tematické koncepce a strategie
• Rozpracování téma v 3 pilířích udržitelného rozvoje:

• Ekonomický
• Sociální
• Environmentální

www.chytryregion.cz/strategie

Analytická část

Návrhová část

Územní dimenze SRK

Implementační část – akční plán

Tematické koncepce+

http://www.chytryregion.cz/strategie


Kdo se podílí na tvorbě Strategie regionálního 
rozvoje kraje
• Regionální stálá konference (RSK)

• pracovní skupiny RSK

• odbory Krajského úřadu KHK

• odborné platformy v kraji: 

• Pakt zaměstnanosti KHK

• Rada pro výzkum, vývoj a inovace

• Krajská energetická skupina

• regionální odborní pracovníci

• aktéři z regionu – odborná veřejnost

• …

• politická reprezentace kraje

• zpracovatelský tým CIRI



Pakt zaměstnanosti

Zastupitelstvo KHK

Rada KHK

Gestor

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

Regionální stálá konference KHK

Pracovní skupina RSK …

Pracovní skupina RSK … 

Pracovní skupina RSK … 

Pracovní skupina RSK … 

Pracovní skupina RSK …

Odborný tým – zpracovatel SRK (CIRI)

Zpracovatel SEA

Regionální pracovníci

Obce a regiony

Organizační zajištění procesu tvorby SRK 21+

RVVI

Odborná veřejnost

Ostatní odbory KÚ

Ostatní výbory



Regionální stálá konference = platforma územních partnerů v oblasti 
regionálního rozvoje a koordinace územní dimenze 



USNESENÍ RSK KHK ze dne 6. 3. 2018

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje: 

• bude koordinační platformou v přípravě regionu na programové 
období po roce 2020 včetně tvorby Strategie rozvoje KHK 2021+ 

• doporučuje aktivní zapojení všech členských subjektů v RSK 
včetně pracovních skupin RSK do celého procesu

Role Regionální stálé konference KHK 
a pracovních skupin

• 10 odborných pracovních skupin = poradní orgány RSK
• členy jsou zástupci z řad samosprávných celků, podnikatelských 

subjektů, krajských a neziskových organizací,…

www.rskkhk.cz

http://www.cirihk.cz/rsk.html


Pracovní skupiny RSK KHK



Kdo byl již osloven a zapojen
Komunikační strategie

Únor 2018: 
• zahájení prací – schválení Radou KHK 5. 2. 2018 (Zastupitelstvem KHK 26. 3. 2018)
• úvodní setkání s regionálními pracovníky
• Rada pro výzkum, vývoj a inovace KHK 28. 2. 2018

Březen 2018:
• 9. zasedání RSK KHK
• setkání DSO v KHK
• krajská síť NS MAS
• setkání tajemníků obcí KHK

Duben 2018:
• krajská platforma MAP
• prezentace starostům Jičínska

Květen 2018
• regionální setkání

Červen 2018
• regionální setkání
• 10. zasedání RSK
• jednání pracovních skupin

Regionální pracovníci



Zapojení regionu
5. ročník regionálních workshopů

Vrchlabí 10. 5. 2018 – Koncept chytrého 
regionu jako jedna z cest regionálního rozvoje
• Kulturní dům Střelnice, Vančurova 378

Kvasiny 21. 5. 2018 – Aspekty a dopady 
rozvoje průmyslové zóny v regionu
• Kulturní dům, Kvasiny 254

Kopidlno 5. 6. 2018 – Periferní území na hranici 
krajů a spolupráce v regionu
• Kulturní a vzdělávací centrum, Hilmarova 86

Meziměstí 12. 6. 2018 – Hospodářsky slabé 
a státem podporované regiony 
• Centrum Walzel, Dlouhá 138

Dubenec 13. 6. 2018 – Role měst a venkova, 
regionální centra a vnitřní periferie
• Penzion Na Faře, Dubenec 1

Registrace na www.cirihk.cz/workshopy-2018

http://www.cirihk.cz/workshopy-2018


název ORP Pracovník
Broumov Bc. Daniela Puškárová
Dobruška Bc. Zdeněk Drašnar
Dvůr Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím
Hořice Ing. Kateřina Burianová
Hradec Králové Jana Kuthanová
Jaroměř Jiří Pacovský
Jičín Ing. Ondřej Bodlák
Kostelec nad Orlicí Bc. Martina Lorencová
Náchod Ing. Aneta Sedláčková
Nová Paka Ing. Vítězslav Dufek
Nové Město nad Metují Ing. Libor Pozděna
Nový Bydžov Ing. Martin Kořínek
Rychnov nad Kněžnou Bc. Petr Dušek
Trutnov Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
Vrchlabí Aleš Vaníček

Zapojení regionu
Působení regionálních odborných pracovníků 

15 ORP = 15 pracovníků
• Zkušenosti v oblasti regionálního rozvoje a strategického plánování
• Znalosti regionu a lokálních specifik
• Zapojení do všech fází přípravy SRK 2021+



• Zprostředkovává komunikaci s vymezeným územím 

• Sbírá regionální data a informace pro potřeby projektu

• Spolupracuje při tvorbě analytické a návrhové části 
strategických dokumentů

• Připomínkuje dílčí a finální výstupy projektu

• Spolupracuje při přípravě pracovních setkání v regionu

• Účastní se jednání PS, regionálních workshopů a dalších

• … 

Co dělá regionální odborný pracovník



Kde jsme nyní v práci na obsahu SRK 21+

• Vyhodnocení stávajících podkladů, analýz, evaluace
• Sběr podkladů z území 
• Dotazníkové šetření mezi obcemi v KHK
• Analytické práce

Problémová analýza



Průběžné vyhodnocení SRK 

Zpráva o uplatňování SRK 2014 - 2020 dle zákona

Ze závěrů pro další strategické plánování vyplývá zejména:

• Vycházet z regionálních specifik
• Identifikovat klíčové problémy
• Jednoznačně definovat konkrétní opatření
• Docílit užší vazby mezi Strategií rozvoje kraje a dalšími koncepčními 

dokumenty 
• Vytvořit kvalitní typologii území
• Aktivně jednat s územními partnery
• Stanovit širší portfolio zdrojů financování rozvoje území

Celá zpráva na: www.cirihk.cz/strategiekhk

http://www.cirihk.cz/strategiekhk


Zpráva o uplatňování SRK 2014 – 2020
Plnění Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 prostřednictvím fondů EU 
a krajských dotačních programů – celkový objem dotací dle strategických oblastí PRK (Kč)

2 557 147 663

3 375 953 1251 675 667 366

3 042 251 558
581 429 103

1 Konkurenceschopnost a inovace
2 Dopravní dostupnost a mobilita

3 Veřejné služby a občanská společnost
4 Environmentální prostředí a sítě

5 Vyvážený rozvoj a správa regionu

15 915 669
21 507 359

173 052 273

234 718 720

99 728 103

1 Konkurenceschopnost a inovace

2 Dopravní dostupnost a mobilita
3 Veřejné služby a občanská společnost

4 Environmentální prostředí a sítě
5 Vyvážený rozvoj a správa regionu

Dotace EU Dotace KHK



Územní rozložení využití finančních prostředků z ESIF v SO ORP Královéhradeckého 
kraje (k 2. 1. 2018)

Pravidelný měsíční monitoring čerpání EU dotací:  www.cirihk.cz/dotace-2014-2020

http://www.cirihk.cz/dotace-2014-2020


První výstupy – Jak u nás v kraji?
Data a vstupy pro analýzy – územní dimenze, čerpání dotací
Mapové výstupy

www.chytryregion.cz/mapy

http://www.chytryregion.cz/mapy


Ekonomický pilíř

Sociální pilíř

Environmentální pilíř

Institucionální pilíř

Průřezové

Problémová analýza

Dle jednotlivých pilířů a témat:

Sada problémových otázek, příklady:
• Jak se vyvíjejí hlavní socioekonomické ukazatele kraje ve 

srovnání s ostatními kraji?

• Dochází dlouhodobě ke snižování meziregionálních 

rozdílů na úrovni kraje?

• Prohlubuje se diferenciace uvnitř kraje? Do jaké míry se 

zvyšuje polarita jádro-zázemí?

• Dochází k prostorové koncentraci problémových jevů 

(ekonomických, sociálních, environmentálních) v kraji?

• atd.

Územní dimenze témat:
• Vnitřní diferenciace kraje – okresy, ORP, POÚ, obce

• Rozdíl město – venkov 

• Dle Strategie regionálního rozvoje ČR:

• Aglomerace

• Regionální centra 

• Hospodářsky a sociálně ztrátová území



SRK 2021+
Tematické koncepce - z čeho se vychází



Královéhradecký kraj – Chytrý region

• propojení chytrých řešení s potřebami 
kraje, měst a obcí

• budování sítě: KHK – CIRI – ITI –
Města (HK, Vrchlabí,…) – CzechInvest 
– UHK – …

• propojení chytrých přístupů s 
chytrými produkty a technologiemi

• tematicky zaměřené workshopy
(doprava, hospodaření s vodou)



Podpora rozvoje regionu – CHYTRÝ REGION

• Nejnovější trendy v oblasti moderních technologií a chytrých řešení, inspirace
• Aktuální informace o současných dotacích pro obce
• Databáze projektů pro Regionální akční plán a pomoc nositelům v jejich realizaci
• Aktuální informace o strategii kraje a přípravě regionu

portál www.chytryregion.cz

http://www.chytryregion.cz/


Ekonomický pilíř
Podnikání
Zaměstnanost
Výzkum a inovace



• tvorba Strategie v oblasti trhu práce a zaměstnanosti
• aktivity Paktu zaměstnanosti KHK – Královéhradecký kraj,

Úřad práce ČR, Statutární město Hradec Králové, Krajská
hospodářská komora KHK, Regionální rada odborových svazů
Českomoravské konfederace odborových svazů KHK, Svaz
průmyslu a dopravy ČR, Centrum investic, rozvoje a inovací

• provázání krajské vzdělávací soustavy s potřebami trhu
práce

• nabídka silných oborů pro investory
• rozvoj a podpora sociálního podnikání
• realizace společných projektů

Zaměstnanost

www.zamestnanyregion.cz

Propojit politiky a strategické aktivity v 
oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem 
ekonomiky a konkurenceschopnosti kraje

http://www.zamestnanyregion.cz/


Podpora výzkumu a inovací

• Analýzy v rámci aktualizace RIS3 strategie Královéhradeckého 
kraje

• zaměření na makroekonomická data a oblast výzkumu, vývoje, 
podnikání a inovací

• technologické a výzkumné trendy
• šetření mezi 30 inovačními firmami v kraji

www.proinovace.cz

• Regionální inovační značka
• budování krajského marketingového brandu

pro oblast výzkumu, podnikání a inovací <-> 
inovativní přístup zdola nahoru

• Platforma investic, rozvoje a inovací 
Královéhradeckého kraje

• spolupráce Královéhradecký kraj, CIRI, 
CzechInvest, Město HK, TC HK o.p.s., Krajská 
hospodářská komora KHK

• společné akce (sběr podnětů), kompetenční 
mapa

http://www.proinovace.cz/


Podpora podnikání

• Regionální centrum podpory sociálního podnikání
• Poradenství při založení a rozvoji sociálních podniků
• Projektové poradenství
• Pravidelně aktualizovaný krajský katalog sociálních podniků
• Každoroční Veletrh sociálního podnikání

• RegioTex
• Evropská textilní inovační platforma
• Spolupráce CIRI a Královéhradeckého kraje s firmami, klastry, 

technologickými platformami
• Zapojeno více než 13 krajů EU
• Cílení na společné projekty

www.cirihk.cz/regiotex

www.zamestnanyregion.cz

http://www.cirihk.cz/regiotex
http://www.zamestnanyregion.cz/


Spojujeme 
a podporujeme

www.czechinvest.org

Spojujeme 
a podporujeme

CzechInvest - pasportizace podnikatelského prostředí 

Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj
Mgr. Martina Ceplová 
hradeckralove@czechinvest.org

Podpora podnikání

mailto:hradeckralove@czechinvest.org


Spojujeme 
a podporujeme

Jaký „produkt“ investorům nabízíme

I. kontakt

• Nabízíme Českou republiku
• podnikatelské/investiční, politické a správní prostředí

II. kontakt

• Nabízíme vybrané investičně atraktivní region/-y na základě 
specifikace inv.
• lokalizační faktory (pracovní síla, školy a jejich absolventi, 

nemovitosti, …)

III. fáze 
projektu

• Nabízíme konkrétní lokalitu/město dle výběru investora
• technická a sociální infrastruktura (konkr. průmyslová zóna, 

specifika města) 



Spojujeme 
a podporujeme

Katalog investičních příležitostí (KIP)
regionální přístup přípravy nabídek investorům

Cílem: sběr dat skutečného stavu podnikatelského prostředí, tak abychom zajistili vytvoření chytré     

nabídky pro investora 

• Do úrovně ORP + aktivních obcí

• Aktualizace dat 1x ročně 

podnikatelské prostředí tvoří:

- Technická infrastruktura

- Sociální infrastruktura

- Kvalifikovaná pracovní síla

- Zájem regionu o podnikatele



Spojujeme 
a podporujeme

Firmy (soukromý sektor)
nabízí výrobky a služby

poptávají výrobní faktory

Vláda (veřejný sektor)
reguluje a ovlivňuje tržní / podnikatelské prostředí
částečně nabízí výrobní faktory

Zájem 
regionu o 

podnikatele

Kvalifikovaná 
pracovní síla

Sociální 
infrastruktur

a

Technická 
infrastruktur

a

A. Zjišťování disponibilního stavu 
podnikatelského prostředí 
pasportizace regionů v oblastech:
1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

2. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA

3. LIDSKÉ ZDROJE

4. ZÁJEM A SMĚŘOVÁNÍ REGIONU

B. Vyhodnocení aktuálního stavu 
podnikatelského prostředí

PreCare Care & AfterCare

A. Zjišťování potřeb a plánů firem
vstupní konzultace – vstupní profil 
potřeb firmy v oblastech:
1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

2. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA

3. LIDSKÉ ZDROJE

4. SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ SAMOSPRÁVOU

5. VVI POTŘEBY FIRMY
6. EXPORTNÍ POTENCIÁL

B. Vyhodnocení potřeb a návrh řešení

Mikroekonomická triáda – domácnosti, vláda, firmy

Pyramida potřeb firmy

Domácnosti  (daňový poplatník – základní klient CI)
nabízí kvalifikovanou pracovní sílu + ostatní výrobní faktory

poptávají výrobky a služby

Služby a 
programy 

CI

Zpětná 
vazba 

radnicím

Zpětná 
vazba 
MPO

Služby a 
doporučení 

CI

Zpětná 
vazba 

radnicím

Nabídka 
podnikat. 
prostředí



Spojujeme 
a podporujeme



Spojujeme 
a podporujeme

Jaká je skutečnost na radnicích v jednotlivých ORP KHK?

47%
53%

DISPONUJE MĚSTO WEBOVÝMI 
STRÁNKAMI PRO PODNIKATELE?

ano

ne

67%

33%

POŘÁDÁ MĚSTO PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ 
S PODNIKATELI?

ano

ne

93%

7%

ZAPOJENÍ PODNIKATELŮ DO 
ROZHODOVACÍCH PROCESŮ V OBECNÍ 

SAMOSPRÁVĚ

ano

ne

73%

27%

BUDOVÁNÍ A ROZVOJ 
PODNIKATELSKÝCH NEMOVITOSTÍ

ano

ne



Spojujeme 
a podporujeme

Řízená lokalizace investic

Předpoklady:
• regionální tým  
- v Královéhradeckém kraji: RK CI + CIRI + Odbor regionálního rozvoje KHK + Magistrát města HK
• společný postup / mozaika – dělba práce, doplňování se = www.proinovace.cz

– CzechInvest garant pilíře Investičních příležitostí 
• společný plán práce 
• sdílení informací
• Cílem: získat společné zadání formou usnesení Rady kraje

zadání projednat zpět v jednotlivých ORP – II. fáze pasportizace 

• výstupy z pasportizace – podklad pro spolupráci při aktualizaci strategie investičního prostředí 
KHK

http://www.proinovace.cz/


Spojujeme 
a podporujeme

Prezentace výstupů z pasportizace 

• Mapa podnikatelského prostředí ČR
– pro MPO
– pro partnery (AMSP, HK ČR, regionální instituce - CIRI)
– pdf dokument na webu CzechInvestu
– podklad pro tvorbu chytré nabídky pro investory

• Publikace v REGION reportu

• články o zajímavostech, trendech apod., na 

které jsme při pasportizaci narazili v terénu 

a rozhovorech s vedením měst

• GISový portál CzechInvestu

https://czechinvest.github.io/webmap

https://czechinvest.github.io/webmap


Sociální pilíř

KONCEPCE ZDRAVÍ V KHK
Cíl = zlepšení zdraví obyvatel, 
snížení nerovnosti v oblasti zdraví, 
posílení role místní správy v oblasti 
ochrany zdraví a participace všech 
složek společnosti, sociálních skupin 
a jednotlivců na ochraně veřejného 
zdraví 

• úzká spolupráce s odborem 
zdravotnictví KÚ KHK, Krajskou 
hygienickou stanicí KHK a 
ostatními členy 

• Vazba na národní koncepci Zdraví



Výstupy z územních analýz



Environmentální pilíř

UCELENÁ POLITIKA SAMOSPRÁVY 

KHK O VODĚ

Externí zpracovatel – VZ

Zpracovaná zadávací dokumentace –
probíhá kontrola na MPSV
Předpoklad vyhlášení zakázky:       
květen – červen 2018
Předpoklad zpracování zakázky:         
září 2018 – únor 2019

28. 3. 2018 workshop

CHYTRÁ ŘEŠENÍ V HOSPODAŘENÍ 

S VODOU

- Pitná, užitková a odpadní voda
- Voda v krajině a ve městě
- Podpora chytrých technologií

www.cirihk.cz/smartvoda.cz

Oblast vody byla doposud v souvislosti se 
SMART problematikou neprávem 
opomíjena. Je nezbytné, aby se důležitost 
vody jako nositele chytrých řešení dostala 
do povědomí klíčových aktérů rozvoje 
kraje. Úlohou Královéhradeckého kraje je 
využít svých silných kompetencí k ucelení 
správy hospodaření s vodou“, řekl radní 
Královéhradeckého kraje Bc. Karel Klíma

http://www.cirihk.cz/smartvoda.cz


Shrnutí dnešního jednání

• Proč nová strategie regionu 2021+

• Jak se tvoří krajská strategie 2021+

• Kdo je zapojen do procesu?

• Kde jsme nyní a co nás čeká….



Nejbližší plánované kroky v procesu SRK 21+

• Výstupy z šetření obcí 
• Výstupy regionálních pracovníků 
• Závěry z regionálních workshopů
• Sběr projektových záměrů - průběžný 

Analytické práce
Problémová analýza
Návrhy SWOT 

Projednání v pracovních skupinách
Jednání RSK KHK 26. 6. 2018



Diskuse

Závěr 

www.chytryregion.cz/strategie

strategie@chytryregion.cz

rsk@cirihk.cz 

http://www.chytryregion.cz/strategie
mailto:strategie@chytryregion.cz
http://

