Chytrý region
Královéhradecký kraj
7. jednání Pracovní skupiny RSK
27. říjen 2021

Program jednání
•

Co se událo

•

Nové aktivity:
•

rozcestník pro starosty

•

inkubátor chytrých řešení – představení záměru

•

datový portál Královéhradeckého kraje

•

Další plány

•

Diskuze a připomínky účastníků

Co se událo ?
• Upgrade webu www.chytryregion.cz
• Pokračování workshopů: Odpadové hospodářství měst a
obcí
• Otevření Akademie Chytrého regionu
• Dotační program na podporu chytrých řešení

Upgrade a aktualizace portálu Chytrého regionu

•
•
•
•
•

Sekce ROZVOJ KHK
Sekce Chytrý region a SMART řešení
Akademie Chytrého regionu
Sekce Regionální stálé konference
Rozcestník pro starosty STAROSTUJ.CZ

Sekce Regionální stálé konference

www.rskkhk.cz

Sekce Regionální stálé konference

Workshop Odpadové hospodářství měst a obcí
• 29. června 2021 v budově KÚ KHK

• 60 zástupců obcí, měst, firem, pracovníků KÚ, …
• Témata:
• Zákonný rámec změn v odpadovém hospodářství ČR
• Digitální odpadové tržiště,
• RE-USE centrum Dvůr Králové n. L.

• Bezobalový obchod v HK
• Praktické zkušenosti Nový Hrádek

• Dotace z OP ŽP
• …

Akademie Chytrého regionu
• Otevřena v březnu 2021
• K říjnu 2021 otevřeno 8 vzdělávacích modulů
• studuje přes 50 studentů

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

Akademie Chytrého regionu
Otevřené kurzy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademie lokální ekonomiky
Úvod do sociálního podnikání
Základy integračního sociálního podnikání
RSK a územní dimenze v kraji
Úvod do Chytrého regionu – díl 1: Od chytrých měst k chytrým regionům
Dotace EU pro obce a města
Informační systém projektových záměrů
Chytrá demografická prognóza

Chystané moduly:
•
•
•
•
•
•
•
…

Chytřejší práce s regionálními daty
Úvod do Chytrého regionu (další díly)
Podpora lokální produkce
Energetický management kraje
Komunitní energetika
Dostupné bydlení
Role MAS

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

Akademie Chytrého regionu www.chytraakademie.cz

Akademie Chytrého regionu

Modul Chytrá demografická prognóza

Podpora strategického přístupů a pilotních smart projektů

Dotační programy Královéhradeckého kraje 2022
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje 2022
Cíl programu:
➢ realizovat koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region
➢ podpořit chytré technologie a přístupy v obcích Královéhradeckého kraje
Předmět podpory:
• 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
Výše alokovaných prostředků:
• Odhad. celková částka podpory KHK: 550 tis. Kč, maximální podíl dotace 70 %
• Dotace na účel 1: 20 – 200 tis. Kč
• Dotace na účel 2: 20 – 500 tis. Kč
Vymezení okruhu žadatelů o dotace – subjekty musí být z KHK
• Obce s počtem obyvatel méně než 3 000 obyvatel

Výsledky programu Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého
kraje v roce 2021
• v roce 2021 podpořeno 8 žadatelů, rozděleny 2 mil. Kč
• nepodpořen pouze 1 projekt
• celkové způsobilé výdaje projektů byly 3 657 149 Kč, míra dotace tedy tvořila 55 %
Seznam podpořených projektů v roce 2021
113 000
Kč

73 000
Kč

Systém chytrých
řešení
Komunikace s
občany

358 000 Kč
942 000 Kč

Řešení v dopravě
Chytré osvětlení

514 000 Kč

Koncepční
dokument

Podpora inovací pro rozvoj regionu v MSP

Kreativní vouchery Královéhradeckého kraje 2022
Finanční objem:
• Celkový objem podpory: 1 000 000 Kč
• Rozmezí dotace: 50 000 – 150 000 Kč
• Podíl uznatelných výdajů: 70, resp. 90% (hospodářsky
slabé regiony dle SRR 21+)
Uznatelné výdaje:
• Nákup kreativních služeb od kreativců registrovaných
v Galerii kreativců
• Pořízení nehmotného investičního majetku
Způsobilí žadatelé:
• MSP a živnostníci se sídlem nebo provozovnou v KHK

Kreativní voucher:
• Finanční nástroj připravovaný KHK ve spolupráci
s RIS3
Předmět podpory:
• Podpora spolupráce firem s prověřenými kreativci
(Galerie kreativců)
Cíle programu:
• Zvýšení konkurenceschopnosti firem
prostřednictvím využití služeb kreativců

Výsledky programu Kreativní vouchery Královéhradeckého kraje
v roce 2021
• V roce v roce 2021 podpořeno 10 žadatelů, rozděleno 882 tis. Kč
• Úspěšnost 31,3 %
• Celkové způsobilé výdaje na projekty činily 1 150 400 Kč, míra dotace 76,7 %
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Příklady dalších titulů
Podpora pilíře lokální ekonomiky v konceptu Smart villages

Program podpory lokální ekonomiky 2022
3 účely (dotace: 30.000 Kč – 50.000 Kč, 70 % / projekt, alokace 1 500 000 Kč)
• marketingové aktivity
• tvorba loga a manuálu
• rezervační systémy
• způsobilý žadatel o dotaci: živnostník a drobný podnikatel do 30 zaměstnanců (pro účel 3 – s provozovnou v obci
do 10 000 obyvatel) + držitel certifikátu Regionální produkt či obdobného, popř. zapojen do kampaně Regiony
sobě (pro účel 1 a 2)

Příprava investičních projektů 2022
- Podpora projektové přípravy investičních projektů, zpracování projektové žádosti o dotační prostředky
- Oprávněný žadatel: obce s počtem obyvatel méně než 3 000 obyvatel

Celkový objem podpory: 3 000 000 Kč
Rozmezí dotace: 100 000 – 200 000 Kč
Podíl uznatelných výdajů: 50%

Příklady dalších titulů
Podpora pilíře chytrých řešení v kultuře

Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK 2022
- cílem je využití kulturního dědictví KHK a jeho inovativní zpracování a prezentace
kreativcem.
Celkový objem podpory: 400 000 Kč
Rozmezí dotace: 50 000 – 100 000 Kč
Podíl uznatelných výdajů: 80, resp. 90% (hospodářsky slabé regiony dle SRR 21+)
Podpora pilíře sociální podnikání v konceptu smart villages

Program podpora sociálního podnikání v KHK – v přípravě

Nové aktivity:
•

•

•

rozcestník pro starosty
inkubátor/líheň chytrých řešení pro region, obce,
města
datový portál Královéhradeckého kraje

Rozcestník pro starosty

www.chytryregion.cz/starostuj
www.starostuj.cz

Rozcestník pro starosty
V ČEM JE ROZCESTNÍK SPECIÁLNÍ?
• Snaha o přehlednost, stručnost, praktické informace bez zbytečné
legislativní „omáčky“, důraz na informace týkající se hlavně malých obcí
• Doplnění vzorů, příruček a odkazů na praktické informace
• Snaha poskytnout co nejaktuálnější informace i přes neustálé
aktualizace platné legislativy
JE ŽIVÝM WEBEM
• Rádi zapracujeme podněty a připomínky
• Ve spolupráci s odbory krajského úřadu a s CIRI bude probíhat
průběžná aktualizace
• Dle aktuálních potřeb budeme doplňovat další kapitoly s
nejžhavějšími novinkami

www.chytryregion.cz/starostuj
www.starostuj.cz

Rozcestník pro starosty
sekce Výkon veřejné správy aneb co starosta musí

NALEZNETE ZDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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“

www.chytryregion.cz/starostuj
www.starostuj.cz

„Líheň“ chytrých řešení
Vzniká nástroj na podporu vzniku a zavádění chytrých řešení

Podpora zavádění chytrých řešení

urychlení zavádění

www.chytryregion.cz

Sociální
inkubátor

Portál chytrého
regionálního rozvoje
dotační podpora
kraje

Prvky/segmenty

Potřeby regionu
Mapování
Monitoring
Propojování potřeb aktérů

www.chytrakademie.cz
Vzdělávání v oblasti CHR v
KHK

Vyhlášené
dotační tituly

Smart inkubátor
pro obce a firmy
vyvíjející chytrá
řešení
další
segmenty

Chytrý venkov

Koučingový program pro
inovační firmy
z KHK působících v RIS3

Urychlovač chytrého regionu

Inkubátor/akcelerátor/urychlovač/líheň/…chytrých řešení
pro region, obce a města
Cíl:
• Iniciace chytrých řešení v obcích
Královéhradeckého kraje,
• zavádění chytrých řešení
veřejnou správou
• Nová řešení pro obce a region
• podpora firem ve vývoji chytrých
řešení a technologií pro VS
Cílová skupina:
• Obce Královéhradeckého kraje,
Královéhradecký kraj a jím
založené nebo spravované
organizace
• Seskupení územní, tematické
další subjekty veřejné správy
MAS, DSO

Jak poznat potřeby obcí?
•
•
•
•
•
•
•

Šetření v regionu ( spolupráce s agenturou CzechInvest)
Zpětné vazby (regionální setkání, tematické workshopy)
Aktuální potřeby, výzvy, megatrendy
Potřeby MAS, SMO ČR
Poznatky kraje a trendů regionálního rozvoje
Pasportizace potřeb obcí CI
…

Inspirace
• Již v realizaci
• Webový portál Chytrého regionu – příklady dobré
praxe ze světa a ČR, sekce Kdo nabízí chytrá
řešení a Produkty a technologie, novinky v oblasti
smart, …
• Spolupráce s agenturou CzechInvest – příklady
dobré praxe pro obce
• Workshopy v rámci chytrého regionu – inspirace
a propojení s firmami
• Exkurze za chytrými řešeními
• Mapování zavádění chytrých řešení v obcích KHK

Vzdělávání
•
•
•
•
•
•

Již v realizaci
Akademie Chytrého regionu
Semináře, konference
Rozcestník pro starosty www.STAROSTUJ.cz
Dotační rozcestník
Workshopy v rámci chytrého regionu – příští
workshop téma brownfieldy (s agenturou
CzechInvest)
• Semináře v regionech
• Spolupráce s agenturou CzechInvest – online
akademie pro starosty
…

Poradenství
• V přípravě
• Vytvoření sítě expertů Chytrého
regionu, kteří by byli schopni
poskytovat odborné poradenství
obcím při zavádění chytrých řešení

Aktuálně identifikujeme témata, která
naše obce nejvíce zajímají nebo je brzy
nejvíce ovlivní

Inkubace
• V přípravě
• Zjištění témat od obcí/kraje/organizací
veřejné správy, na jaké oblasti by se měla
inkubace/přípravka zaměřit
• pořádání ideatonů a hackatonů na dané
téma (spolupráce s agenturou CzechInvest)
• Zaměření pro aplikovaný výzkum OP TAK cíl
3.2.)
• Možná podpora (finanční, nefinanční)
firem/výzkumných organizací vyvíjejících
nová chytrá řešení – spolupráce s RIS 3

Poradenství
TÉMATA:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Komunitní / Komunální energetika (spolupráce s KS MAS)
Dostupné bydlení (MPSV, MMR; projekt Dostupné bydlení)
Společensky odpovědné veřejné zadávání
Green deal - zelená a modrá infrastruktura, bezuhlíková Evropa, cirkulární ekonomika,
aplikace nových enviromentálních kritéria v projektech EU (taxonomie)
Brownfields - spolupráce s agenturou CzechInvest, Regionální brownfieldová jednotka
Internet a komunikační sítě, vč. místního rozhlasu, MPO - síť BCO
Regionální marketing
Digitalizace a kyberbezpečnost ve veřejné správě (eDIH)
Komunitní péče o venkovské prostředí a nápadité využití veřejných prostranství participativní příklady PPP projekty
Dopravní řešení (CDV, MD ČR)
Podpora lokální ekonomiky (CzechInvest)

Soutěž "Buďte Inspirací" 2020, 2022
Cíl soutěže je:
• ocenit regionální aktéry v KHK přispívající inovativními
projekty k rozvoji Chytrého regionu
• inspirovat k realizaci dalších projektů a regionálních aktivit
• propagovat dobré myšlenky realizované v našem kraji
Kategorie:
• Inspirace pro Chytrý region KHK: vítězný
•
•
•

projekt O krok napřed (MAS Hradecký venkov o.p.s.)
Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje: vítězný projekt Sdílená učebna informatiky a
robotiky(Město Dvůr Králové nad Labem)
Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj: vítězný projekt Muzeum
východních Čech – revitalizace budovy (Statutární město Hradec Králové)
Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje: Vítězná obec Vrchlabí

Podpora inovací ve firmách,
podpora vědy a výzkumu
▪ Regionální inovační strategie KHK: podpora silných odvětví kraje
▪ Organizace Krajských inovačních platforem s klíčovými organizacemi (KIP)
▪ Návrh systematických řešení pro definovaná problematická témata KIP
▪ Finanční nástroje: Kreativní vouchery, Asistenční vouchery
▪ Mapování inovační kapacity firem v Královéhradeckém kraji III - spolupráce s TA ČR
▪ Hloubkový průzkum významných ekonomických subjektů z pohledu jejich výkonů, tržní pozice
a výše výdajů na výzkum a vývoj
▪ Popularizace výzkumu a inovací v kraji
▪ Kampaň Rozsviťme vědu v KrálovéVědeckém kraji
▪ 13 ambasadorů – vědců, výzkumníků, inovátorů – tváří VaVaI
▪ Welcome Office - připravujeme
▪ Podpora zahraničních výzkumných pracovníků, kteří míří
do našeho kraje

KIC – systémový nástroj podpory VaVaI v KHK
Aktivní

Podpora podnikání

propojování

a inovací

hlavních aktérů

Poskytované služby:
•
•
•
•
•
•

v regionální
inovační síti

Expertní poradenství
Vzdělávání
DigiHUB
Networking
Služby pro KHK
Marketing VaVaI

Podporované organizace:

Koordinace
výzkumu a inovací v

kraji

Podpora

vědy a
výzkumu

•
•
•
•
•
•

Výzkumné organizace
Vzdělávací instituce
Střechové organizace
Podnikatelská sféra
Start-upy
Veřejná správa, KHK

Datový portál Data KHK
• 2018 – vznik požadavku Komise pro
otevřenost Královéhradeckého kraje
na otevření dat
• 2019 – proběhl pilotní hackathon
• 2020 – hledání řešení pro nový datový
portál a rozhodnutí o využití platformy
ArcGIS Hub – inspirace z data.Brno
• Součástí portálu je Katalog otevřených dat
– 3. stupeň otevřenosti dat, možnost
exportu datových sad v různých formátech
• Katalog je napojen na Národní katalog
otevřených dat (NKOD)
www.datakhk.cz
Portál řeší problém s roztříštěností informací pro občany z hlediska statistik, dat, analýz, výstupů
z projektů, výstupů veřejných dat a otevřených dat.

Datový portál – současnost a plány na rok 2022
• Na portálu pracuje tým 7 lidí – Odbor analýz a podpory řízení KÚ KHK + 2 externí pracovníci
• V NKOD publikujeme nejvíce otevřených sad dat mezi kraji v ČR

• Přes 250 ukazatelů v grafech v 10 tematických oblastech
• 15 krajských portálů (webů) a 29 webových aplikací v rozcestníku
• Strategická mapa kraje a datové karty
• Proběhlé a plánované akce (spolupráce a propagace portálu):
•
•
•
•

16. 6. schůzka s FIM UHK a nastínění spolupráce se studenty oboru Datová věda
5. 11. prezentace portálu na Výroční konferenci k otevřeným datům (Ministerstvo vnitra ČR)
15. 11. prezentace portálu studentům a vyučujícím Střední školy aplikované kybernetiky (online)
16. 11. tisková konference – oficiální spuštění portálu

• Plány do budoucnosti:
•
•
•
•

Aktualizace a přidávání nových otevřených sad dat (doplnění metadat pro potřeby NKOD) + postup na 4. stupeň OD
Publikace vybraných otevřených dat agentury CzechInvest – nový partner portálu
Aktualizace a přidávání nových ukazatelů včetně vyhodnocování naplňování indikátorů strategie rozvoje kraje
Automatizace toku dat do portálu – redukce množství ručních aktualizací

Role agentury CzechInvest v podpoře chytrých investic

Pasportizace podnikatelského prostředí
- využití online nástrojů
Setkání se starosty obcí s pověřeným obecním úřadem (389) budou probíhat od listopadu 2021 do února

2022. Budou sbírána data týkající se podnikatelského prostředí a připravované investiční akce měst.
Dotazník bude vyplňován v online prostředí, které umožní tazateli nejen zanést odpovědi, ale zapsat si i
relevantní poznámky.
Aktuálně vytvářený online nástroj usnadní nejen zanesení odpovědí, ale i veškerou následnou práci se
získanými daty. Zároveň bude sloužit jako datový sklad a v rámci veřejně přístupné části umožní analýzy
vybraných území.
Získaná data z pasportizace budou sloužit jednak starostům dotčeným obcí, neboť vytvoří robustní
metodiku, díky které budeme schopni poměřovat jednotlivá území mezi sebou, ale bude s nimi pracováno i
vůči zahraničním investorům s cílem chytré lokalizace investic.
Chytrá lokalizace investic – území musí být na daný typ investice připravené (infrastrukturně i sociodemograficky), ochotné a současně musí mít investice pozitivní dopad do regionu.

Další kroky Chytrého regionu
• Pokračování vzdělávacích modulu (krajské dotace, dostupné bydlení,
práce s daty, podpora lokální produkce…)
• Rozvoj webu, líhně chytrých řešení
• Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých – 8. 11. 2021 v HK,
Krajský úřad KHK v 9:00
• Seminář „Odpovědné zadávání veřejných zakázek pro obce“ – 13. 1. 2022
v HK, Krajský úřad KHK
• Workshopy pro obce, „Brownfieldy v kraji“ – únor/březen 2022
• WS komunitní energetika
• Aktivity sociálního podnikání
• Další kolo soutěže „Buďte inspirací“ 2022
• Aktivity partnerů… Jaké?
PS pro Chytrý region – jednání 21. ledna 2020

Diskuze a připomínky účastníků

PS pro Chytrý region – jednání 21. ledna 2020

chytryregion@chytryregion.cz

