Zápis z jednání ke koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region
Datum: 22. února 2019, 10:00–12:00
Místo konání: Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, místnost P1.905 Karla Poláčka
Přítomni: Bc. Karel Klíma; RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.; Mgr. Kateřina Churtajeva; PhDr. Karel Vít, Ph.D.; Bc. Zdeněk Drašnar,
Josef Bezdíček.; RNDr. Štěpán Hubálovský, Ing. Richard Cimler, Ph.D.; Ph.D.; Mgr. Martina Ceplová; Ing. Naděžda Vojtíšková;
Daniel Všetečka MSc.; Mgr. Alena Scátková; Ing. Jana Bitnerová; Ing. Michal Tureček; JUDr. Lukáš Korych; Mgr. Pavel Doležal;
Ing. Pavel Šubrt; Ing Ivana Križanová; Mgr. Jakub Semerád
1.
Zahájení jednání, přivítání přítomných
Jednání pracovní skupiny řídil radní Královéhradeckého kraje Bc. Karel Klíma, který přítomné přivítal na půdě
Královéhradeckého kraje a seznámil je s účelem jednání. Poté radní Klíma předal slovo zástupkyni zpracovatele koncepce
Královéhradecký kraj – Chytrý region RNDr. Zitě Kučerové, Ph.D.
2.
Představení koncepce Chytrého regionu, dosavadní postup prací
Paní Kučerová ve stručnosti seznámila přítomné s prvním návrhem Koncepce Chytrého regionu a s podkladovými
analytickými materiály (Analýza současného stavu využití chytrých řešení v kraji, Analýza příkladů dobré praxe, Analýza
společenských a technologických megatrendů, Analýza možností financování chytrých řešení).
3.
Představení koncepce Chytrého regionu, dosavadní postup prací
V další, již pracovní, části jednání byl přítomným představen návrh akčního plánu Chytrého regionu, kde byly uvedeny
první návrhy možných aktivit Chytrého regionu (včetně všech jeho partnerů) na příští rok. Tyto možné aktivity byly dále
diskutovány a členové pracovní skupiny je mohou připomínkovat a navrhovat další aktivity do půlky března na adrese
chytryregion@chytryregion.cz.
4.

Názory účastníků jednání
Bc. Zdeněk Drašnar, předseda krajské organizace SMS ČR:
Pan Drašnar stručně seznámil přítomné s aktivitami Svazu měst a obcí ČR, uvedl, že iniciativa Smart Village je jednou
z jejich klíčových aktivit. Za důležité považuje především to, aby aktivity jednotlivých aktérů v oblasti chytrého
venkova byly ve vzájemném souladu, nešly proti sobě. Právě v tomto vidí velkou roli pracovní skupiny PS pro Chytrý
region a priority koncepce Chytrého regionu zaměřené na tvorbu sítě Chytrého regionu.
Doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a vnější vztahy PřF UHK:
Docent Hubálovský projevil zájem o doplnění aktivit do Akčního plánu, navrhoval například spolupráce na poli
tvorby odborných prací na poli Chytrého regionu, která by mimo jiné mohla probíhat v rovině zadávání témat
bakalářských, diplomových či disertačních prací pro potřeby rozvoje chytrých řešení v našem kraji. Dále uvedl, že
významnou činností univerzity je výzkum a vývoj nových řešení a technologií, který je financovaný prostřednictvím
grantů. Pan Hubálovský se zeptal na možnost dotací či jiných finančních zdrojů na přípravu grantů.
Ing. Pavel Šubrt, zástupce Královéhradeckého kraje:
Pan Šubrt uvedl, že podpora přípravy grantů bude možná jako podpora přípravy záměrů akčního plánu RIS3 strategie
KHK, kde bude několik podmínek. Vouchery na záměry připravují vyhlásit v roce 2020 a budou ve výši až 1 mil. Kč
na projekt.
Daniel Všetečka MSc., zástupce RIS3 strategie KHK:
Pan Všetečka doplnil, že nově budou moci o vouchery v rámci projektu SMACC žádat i firmy, přičemž nebude
rozhodující stáří firmy.
Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚ KHK:
Paní Churtajeva měla dotaz ohledně některých aktivit uvedených v prvním návrhu akčního plánu Chytrého regionu,
především na podrobnosti ohledně aktivity smart inkubátor. Paní Kučerová uvedla, že aktivita smart inkubátor je
zatím pouze rozpracována a podrobnější informace budou poskytnuty na dalším jednání pracovní skupiny pro
Chytrý region.
Josef Bezdíček, čestný předseda Komory obcí, SMO ČR:
Zástupce SMO ČR vyjádřil názor, že pro reálné fungování myšlenky Chytrého regionu, která je dle jeho názoru velmi
dobře rozpracovaná, je třeba angažovat aktéry z území – starosty obcí, podnikatele, neziskové organizace a další. Je
potřeba najít zde pro regionální aktéry roli, se kterou se ztotožní, představit jim Koncepci Chytrého regionu v pro
ně uchopitelné podobě, najít aktivity, které budou v jejich možnostech. V tomto vidí úlohu SMO ČR a SMS.
Ing. Ivana Križanová, zástupce MMR:
Zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj vyzdvihla důležitost přenosu praxe, jak dobré, tak špatné, protože jednou
z největších bariér zavádění chytrých řešení a realizace chytrých měst a regionů je nedostatečná osvěta – laická
veřejnost o této problematice ví pouze málo, k informacím se dostává pouze těžko. Z neznalosti a nepochopení
tematiky pak často plyne skepse k zavádění chytrých přístupů.

Bc. Karel Klíma, radní Královéhradeckého kraje:
Radní Klíma upozornil na to, že je v současnosti potřeba najít mechanismus uchopitelný pro politické zástupce
Královéhradeckého kraje, bez kterých není možné Chytrý region efektivně realizovat.
JUDr. Bc. Lukáš Korych, ředitel Centra investic, rozvoje a inovací:
Pan ředitel podpořil radního Klímu v myšlence, že je třeba najít politickou podporu pro Chytrý region a uvedl, že
klíčové pro jeho rozvoj jsou aktivity navržené v akčním plánu, které musí být realizovatelné, musí mít nějaký dopad.
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje a inovací CIRI:
Paní Kučerová zakončila jednání a ještě jednou požádala členy pracovní skupiny o zaslání jejich připomínek
k prvnímu návrhu koncepce a akčního plánu, případně k doplnění aktivit akčního plánu a dalším podnětům na
adresu chytryregion@chytryregion.cz.

Zápis vyhotovil: Mgr. Pavel Doležal
V Hradci Králové, dne 25. 2. 2019

