
   

  

 

Zápis ze 6. jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region 
 
Datum: 21. ledna 2020, 13–15:00 

Místo konání: místnost N2.903 (jednací místnost Rady KHK), KÚ Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 

Přítomni: Bc. Pavel Hečko; Bc. Karel Klíma; RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.; PhDr. Karel Vít, Ph.D.; Jana Kuthanová; Karel Rejchrt; 
RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.; Mgr. Martina Ceplová; JUDr. Lukáš Korych; Mgr. Pavel Doležal; Ing. Ladislav Mlejnek; Mgr. 
Jana Žaludová; Ing. Lenka Bacovská; Ing. Václav Jarkovský; Mgr. Tomáš Merta; Mgr. Jakub Šindler; Mgr. Jakub Semerád; Mgr. 
Bronislava Vráželová; Mgr. Lucie Konvalinová 

       

1. Zahájení jednání, přivítání přítomných 

Jednání pracovní skupiny řídil radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko, který přítomné přivítal, představil 
přítomné hosty a seznámil s účelem jednání. Poté radní Hečko předal slovo paní RNDr. Zitě Kučerové, Ph.D. z Centra 
investic, rozvoje a inovací. Paní Kučerová přivítala přítomné, představila program jednání a úvodem shrnula pokroky 
v naplňování pilířů Chytrého regionu, kroky jednotlivých partnerů a chystané aktivity. Paní Kučerová také nastínila členům 
a hostům pracovní skupiny širší pojetí Chytrého regionu, které bude synergicky propojovat oblast podpory zavádění 
inovací a inovativních přístupů v regionálním rozvoji, chytrých řešení pro obce, města, aglomeraci (vazba na koncepci 
Královéhradecký kraj – Chytrý region), podporu inovací a inovativního podnikání (vazba na krajskou RIS3 strategii 
Královéhradeckého kraje) a oblast Chytrý a atraktivní region pro dobrý život (propojení s cestovním ruchem, strategií 
kultury). 

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky  

2. Propagace Chytrého regionu Královéhradeckého kraje – soutěž „Buďte inspirací“ 

Druhým bodem jednání byl marketing a tvorba „PR“ Chytrého regionu. Jednou z aktivit naplňující tento pilíř Chytrého 
regionu je právě probíhající soutěž „Buďte inspirací. Vyhlašovatelem soutěže je Regionální stálá konference 
Královéhradeckého kraje. Cílem soutěže je ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji přispívající inovativními 
projekty k rozvoji Chytrého regionu, inspirovat k realizaci dalších projektů a regionálních aktivit a propagovat dobré 
myšlenky realizované v našem kraji. Paní Kučerová vyzdvihla úzkou spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, městem 
Hradec Králové, regionální kanceláří agentury CzechInvest, krajskou sítí MAS, participaci MMR a dalších organizací. 
Vyzvala přítomné partnery Chytrého regionu k propagaci soutěže v jimi využívaných a spravovaných informačních 
kanálech, kontaktování možných nositelů inspirativních projektů.  

Diskuze: Mgr. Martina Ceplová, ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest, doplnila za kategorii D Investičně 
atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje, že se jedná zároveň o krajské předkolo národní soutěže, přihlášení 
účastníci do krajského kola postupují rovnou do druhého kola na národní úrovni. V současnosti mají několik zájemců, kteří 
se budou do soutěže hlásit. Paní Kuthanová, předsedkyně krajské sítě MAS, uvedla, že chystají ještě další oslovení obcí, 
protože žadatelé často nepovažují svoje inovativní projekty za SMART a nenapadne je přihlásit je do soutěže. Motivací 
pro MAS vidí v PR projektů ze strany kraje, což by pomohlo animaci v území a hledání projektů. Paní Kučerová odpověděla, 
že na zajištění PR se pracuje, na vyhlášení vítězů budou přítomni hejtman Královéhradeckého kraje a primátor města 
Hradec Králové, zástupci MMR, kteří přislíbili následnou propagaci vítězných projektů, nabídli možnost nabídnout vítězům 
účast na zahraničních exkurzích v rámci PS Smart City MMR. 

3. Dotační program Královéhradeckého kraje Chytrý region 

V další části jednání byl představen dotační program Královéhradeckého kraje Chytrý region, který má za účel podpořit 
chytré technologie v obcích Královéhradeckého kraje. Cílem tohoto dotačního programu je podpořit chytré technologie 
a přístupy v obcích Královéhradeckého kraje a tím přispět k realizaci konceptu Královéhradecký kraj – Chytrý region. 
Předmět podpory dotačního titulu je: 

• Účel 1: Podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů týkajících se chytrých technologií či jejich 
implementace 

• Účel 2: Pořízení a implementace chytrých technologií - plnění strategie či koncepce chytré obce či uskupení v 
území 

Dotační program je určen pro obce Královéhradeckého kraje s počtem obyvatel pod 3 000, místní akční skupiny a 
dobrovolné svazky obcí v Královéhradeckém kraji. Výše alokovaných prostředků je 2 mil. Kč, maximální podíl dotace 70 %, 
dotace na účel 1 činí maximálně 200 tis. Kč, na účel 2 činí 500 tis. Kč. Dotace bude pravděpodobně vyhlášena na 
přelomu dubna/května a příjem žádostí bude probíhat jeden měsíc. Radní Hečko dodal, že prostředky pro dotační 
program jsou vyhrazeny, podklady jsou již připravené. 

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky  

4. Koncept Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje 

Čtvrtým bodem jednání bylo představení a diskuze nad současným stavem aktivity Akademie Chytrého regionu KHK. V 
současnosti je pracovně uvažováno vytvoření následujících modulů: 



   

  

 

 

• Vzdělávání dle témat Chytrého regionu KHK 

• Chytrá prognóza pro region 

• Vyhledávání a práce s chytrými regionálními (včetně open) daty 

• Příklady a sdílení dobré praxe  

• Inovační broker MAS KHK 

• Nejnovější technologické trendy v oborech RIS3 KHK 

• Jak založit a provozovat sociální podnik 

• Marketing výzkumu a inovací ve veřejné správě – inovační značka Královéhradeckého kraje 

• Kulturní a kreativní průmysly 

• Krajská RIS3 strategie – nástroj pro rozvoj výzkumného a inovačního prostředí kraje 

• Akademie lokální ekonomiky 

• Vzdělávání KAP 

• Inovační inženýrství 

• Seznamte se s RSK 

• Strategie rozvoje KHK 21+ 

• Krajské dotační tituly 

V první fázi, pilotním provozu se počítá se zpracováním modulů „Jak založit a provozovat sociální podnik“, „Chytrá 
prognóza pro region“, „Podpora lokální ekonomiky“, „Seznamte se s Chytrým regionem“ a „Vyhledávání a práce 
s chytrými regionálními (včetně open) daty“. Po spolupráci s doc. Pavlem Švejdou (AIP ČR) je v současnosti více řešeno 
zařazení nového modulu Inovační inženýrství. Dále proběhlo setkání se zástupci Fakulty informatiky a managementu 
Univerzity Hradec Králové, na kterém bylo probrána možná podoba e-learningu, technické možnosti, způsoby tvorby 
modulů e-learningu a další témata. 

Diskuze: Paní Ceplová se zeptala, jaká bude motivace účastníků pro vstup do Akademie Chytrého regionu. Paní Kučerová 
uvedla, že je snaha získat akreditaci pro některé moduly Akademie Chytrého regionu, která by byla platná i v rámci 
systému školení zaměstnanců veřejné správy. Paní Ceplová zmínila, že by bylo vhodné oslovit personalisty městských 
úřadů, kteří tvoří pro zaměstnance úřadů vzdělávací plány s možností zařazení kurzů v rámci akademie do těchto 
vzdělávacích plánů. Ing. Šubrt, krajský RIS3 koordinátor, doplnil, že v případě některých modulů zpracovávaných v rámci 
projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II se bude jednat i o jeden z komunikačních kanálů s potenciálními 
žadateli v krajských dotačních titulech vyhlašovaných v rámci tohoto projektu. Karel Rejchrt, člen předsednictva Komora 
obcí, Svaz měst a obcí ČR, uvedl, že SMO ČR realizuje v regionech projekt na školení úředníků z řad veřejné správy, kdy si 
konkrétní obce mohou zvolit, jaký typ školení je pro jejich území vhodný a jaké lektory chtějí. Paní Kuthanová informovala 
o aktualitách v oblasti inovačních brokerů MAS – účast v projektu MPO (vyškolen 1 člověk na každý kraj – prvotně rychlý 
internet), chystá se projekt MASky v obraze (několik modulů, vzdělání za území NUTS). Paní Ceplová se závěrem diskuze 
zeptala, kdy bude Akademie spuštěna. Doktorka Kučerová odpověděla, že modelové spuštění prvních modulů se plánuje 
nejdříve na září 2020, že moduly se budou spouštět postupně podle náročnosti jejich zpracování.  

5. Kulturní a kreativní průmysly, dotační program Královéhradeckého kraje Kreativní vouchery 

V dalším bodu jednání představila doktorka Kučerová chystaný dotační program Královéhradeckého kraje Kreativní 
vouchery, který je jedním z nástrojů podpory inovací a inovačního podnikání pro rozvoj regionu skrze podporu využití 
kulturně kreativních průmyslů ve firemním sektoru, obzvláště v rozvoji malých a středních podniků v našem kraji. Finanční 
nástroj je připravován ve spolupráci týmu projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II a KÚ Královéhradeckého 
kraje. Dotační program je určen pro malé a střední podniky (včetně živnostníků) se sídlem nebo provozovnou 
v Královéhradeckém kraji. Výše alokovaných prostředků je 1 mil. Kč, maximální podíl dotace 80-90 % (zvýhodnění pro 
firmy z hospodářsky slabých oblastí), dotace na jeden projekt je v rozmezí 50-100 tis. Kč. 

Uznatelnými výdaji jsou: 

• Nákup kreativních služeb od kreativců registrovaných v Galerii kreativců 

• Pořízení nehmotného investičního majetku 

Diskuze: Ing. Šubrt doplnil, že alokace dotačního programu není vysoká, ale jedná se o pilotní provoz, navíc první běh 
tohoto programu přinese cenné informace pro další podporu této oblasti v kraji – umožní lépe zmapovat potenciál 
kreativců v našem kraji, zda jsou kreativci z našeho kraje schopni poskytnout firmami poptávané služby, nebo bude třeba 
zapojit i kreativce mimo náš kraj. Mgr. Jana Žaludová, S3 manažerka Královéhradeckého kraje, zástupce RIS3 strategie 

v Královéhradeckém kraji, doplnila, že kreativní vouchery budou napomáhat tvorbě PR firem našeho kraje, tím i PR kraje jako 
celku. 

6. Chytřejší venkov a udržitelné zemědělství 

V návaznosti na předcházející jednání v problematice chytrého venkova a udržitelného zemědělství bylo připraveno 
několik dalších kroků k jeho rozvoji v rámci Chytrého regionu. 5. března se bude na půdě KÚ Královéhradeckého kraje 
konat Kulatý stůl Chytrého venkova a udržitelného zemědělství. Na jednání budou řešeny následující otázky: 

• Jakou roli a kompetence máte a vidíte v prosazování principů udržitelného zemědělství a chytrého venkova  
do praxe? 



   

  

 

• Jaké problémy, potřeby, rizika, bariéry jsou s plněním vaší role spojeny? 

• Kdo může pomoci tyto problémy vyřešit a jak? 

Mgr. Tomáš Merta uvedl, že na jednání byli pozváni zástupci Rady Královéhradeckého kraje, Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Celostátní sítě pro 
venkov, Státního pozemkového úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj, místních akčních skupin, Svazu měst a obcí, 
Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova, Regionální agrární komory KHK, Zemědělského svazu, Asociace 
soukromého zemědělství, výzkumných organizací působících v zemědělství a lesnictví, sociálních podniků, soukromého 
sektoru, zemědělských škol v kraji a další významní aktéři.  

Ve stejný den, kdy proběhne kulatý stůl Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, se bude konat také Veletrh dobrých 
praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství. V rámci této akce budou vedeny 3 tematické panely: Tematické: 
Rozvoj služeb na venkově založený na spolupráci se zemědělci panely (povede radní KHK Bc. Pavel Hečko), Spolupráce 
v péči o krajinu a hospodaření s vodou (povede radní KHK Bc. Karel Klíma), Stravování na školách prospěšné krajině a 
komunitě (povede náměstkyně hejtmana KHK Mgr. Martina Berdychová). Dále na této akci bude probíhat networking 
účastníků, dobrá praxe, ochutnávka regionálních produktů oceněných značkou Regionální potravina. Tato akce je součástí 
Celostátní sítě pro venkov „Cesty k chytřejšímu venkovu a udržitelnému zemědělství“. V rámci Celostátní sítě pro venkov 
„Cesty k chytřejšímu venkovu a udržitelnému zemědělství budou za spolupráce CIRI probíhat v našem kraji ještě další 
akce:  

• Workshop/seminář precizního zemědělství (konec dubna 2020) 

• Workshop/seminář sociálního zemědělství (květen/červen 2020) 

Diskuze: Pan Rejchrt zmínil myšlenku, že v rámci veletrhu dobrých praxí by bylo vhodné zmínit i špatné praxe, které jsou 
mnohdy pro posluchače ještě přínosnější, pomohou účastníkům se vyvarovat již odhalených chyb a problémů. Dále uvedl, 
že by bylo vhodné pozvat zástupce pozemkového ústavu. 

7. Rozvoj spolupráce s partnery 

Paní Kučerová shrnula rozvoj spolupráce se stávajícími partnery Chytrého regionu, nově navázaná partnerství a možné 
další směry spolupráce. V současnosti je více rozvíjena spolupráce v rámci pracovní skupiny pro chytrý venkov při 
Ministerstvu zemědělství, spolupráce s Univerzitou Hradec Králové (především v rámci Akademie Chytrého regionu) a   
spolupráce v rámci Hradecko-pardubické aglomerace (projekt „Hradubice pro inovace“ – popsán níže. Možné nové sítě 
jsou identifikovány v oblastech: cirkulární ekonomika, sociální zemědělství, kulturní a kreativní průmysly 

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky  

8. Strategický Projekt ITI “Hradubice pro INOVACE“ 

Jedním z významných prvků rozvoje spolupráce v Chytrém regionu je strategický projekt ITI „Hradubice pro inovace, jehož 
dopad a působnost sahá za hranice Královéhradeckého kraje na území kraje Pardubického. Paní Kučerová uvedla, že se 
jedná se o integrovaný projekt pro Hradecko-pardubickou aglomeraci na podporu rozvoje inovačního prostředí a 
zavádění inovací a podpory průmyslu 4.0. Spočívat bude v rozvoj spolupráce aktérů platformy Hradubice pro inovace, 
podpoře výzkumných, vývojových a inovačních aktivit firem a v rozvoji lidských zdrojů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací 
v obou krajích. V současnosti jsou do tvorby tohoto projektu zapojeny následující subjekty: Královéhradecký kraj, RIS3 
tým Královéhradeckého kraje, Pardubický kraj, RIS3 tým Pardubického kraje, CIRI, RRA Pce, město Hradec Králové, Město 
Pardubice – nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace, TCHK, P-PINK, Regionální pobočky agentury CzechInvest pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj. Ing. Šubrt, krajský RIS3 koordinátor, upřesnil, že Královéhradecký kraj a Pardubický 
kraj realizují již řadu let v oblasti podpory inovací vlastní aktivity, které však doposud vzájemně nekoordinovali. V tomto 
směru vidí velký potenciál chystaného strategického projektu. Mgr. Jana Žaludová potvrdila, že tento přístup je pro rozvoj 
inovačního prostředí našich dvou krajů nezbytný a uvedla, že již v současnosti vznikají konkrétní synergické aktivity, 
společné kroky zainteresovaných subjekt, zároveň dochází ke zmapování již poskytovaných služeb v obou krajích a 
identifikaci jejich možných propojení. 

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky  

9. Závěr jednání 

Závěrem jednání byly shrnuty další kroky k rozvoji Chytrého regionu, představeny plánované akce v Chytrém regionu ze 
strany Královéhradeckého kraje (pokračování v sérii tematických workshopů, akce v rámci Chytřejšího venkova a 
udržitelného zemědělství, akce v tématu sociálního podnikání. Doktorka Kučerová srdečně pozvala přítomné na tyto akce 
a vybídla je ke sdílení vlastních akcí na stránkách www.chytryregion.cz, která je společnou komunikační platformou všech 
partnerů Chytrého regionu. 

Radní Hečko poděkoval všem přítomným a ukončil jednání PS pro Chytrý region. 

 
 

Zápis vyhotovil: Mgr. Pavel Doležal 
V Hradci Králové, dne 22. 1. 2020 

 

http://www.chytryregion.cz/

