
Regionální partnerství pro efektivnější
rozvoj Královéhradeckého kraje
Jelikož je programové období
Evropské unie 2007–2013 již
minulostí, je nyní potřeba se
zaměřit na nové dotační příle-
žitosti, které přináší roky
2014–2020.
V předchozím sedmiletém

období se podařilo žadatelům
na projekty na území Králové-
hradeckého kraje získat dotaci
přibližně 29 miliard korun.
Centrum investic, rozvoje a

inovací – regionální rozvojová
agentura Královéhradeckého
kraje (CIRI) v současnosti
zpracovává analýzu čerpání
dotací ze strukturálních a in-
vestičních fondů Evropské
unie v programovém období
2007–2013 na projekty, které
byly realizovány v Královéhra-
deckém kraji.
Žadatelé v kraji nejvíce čer-

pali na projekty z Regionální-
ho operačního programu
NUTS II Severovýchod (téměř
6,6 mld. Kč) a Operačního
programu Životní prostředí
(5,8 mld. Kč). Královéhradecký
kraj má zájem ve spolupráci s
regionálními partnery v co
největší míře a co nejefektiv-
něji čerpat nabízené prostřed-
ky z fondů EU i v dalších le-
tech. S odbornou pomocí a
podporou Centra investic, roz-
voje a inovací úspěšně vstoupil
do nového programového ob-
dobí EU 2014–2020.

Mezi první projekty Králo-
véhradeckého kraje, které se
začaly připravovat i realizovat,
se řadí projekty v oblasti soci-
álních služeb a modernizace
krajských silnic. Díky včasné
připravenosti byly podány
první žádosti již v roce 2015 a
v lednu 2016 bylo k projektu
rekonstrukce silnice II/303
Jetřichov – Broumov vydáno
úplně první rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v rámci IROP v
celé ČR.
V současném programovém

období je důraz kladen na na-
plňování principu územní di-
menze, jejíž koordinaci a im-
plementaci má v každém kraji
na starosti tzv. Regionální stálá
konference (RSK).

SPOLUPRÁCE REGIONÁLNÍCH
AKTÉRŮ

Regionální stálá konference
Královéhradeckého kraje (RSK
KHK) byla založena na princi-
pu spolupráce a partnerství v
září 2014 jako první v celé

České republice. Každá RSK je
složena ze zástupců regionál-
ních partnerů, kteří zastupují
jednotlivé sektory (kraj, obce,
neziskové organizace, podni-
katelský sektor, akademická
sféra, úřad práce a další).

RSK KHK má celkem 18
členů. Jejím hlavním úkolem je
podporovat absorpční kapacitu
regionu, sledovat a propojovat
územní potřeby a priority re-
gionálních aktérů v území a
směřovat k efektivnímu čer-
pání a cílení podpory z evrop-
ských a národních zdrojů do
území Královéhradeckého
kraje na základě pečlivého
plánování a spolupráce s
ostatními subjekty včetně Mi-
nisterstva pro místní rozvoj
ČR.
Jednotlivé RSK komunikují

na jedné straně s potenciální-
mi žadateli v regionu, na dru-
hé s řídícími orgány operač-
ních programů. Každá RSK
zřizuje jako své poradní orgány
pracovní skupiny pro stěžejní
tematické oblasti daného regi-
onu. Členy pracovních skupin
jsou významní aktéři a experti
na daná témata.

Královéhradecká RSK má v
současné době deset pracov-
ních skupin:

• Obce a města

• Venkov
• Vzdělávání
• Sociální oblast
• Zdravotnictví
• Doprava
• Životní prostředí
• Inovace a výzkum
• Cestovní ruch
• Zaměstnanost

CIRI plní funkci Sekretariátu
RSK KHK. Spolupracuje se zá-
stupci 15 místních akčních
skupin (MAS) naplňující ko-
munitně vedený místní rozvoj
(CLLD) převážně ve venkov-
ských oblastech, nebo
s Hradecko-pardubickou aglo-
merací, jež bude realizovat tzv.
integrovanou územní investici
(ITI).
S oběma těmito platformami

je CIRI v bezprostředním kon-
taktu. Např. pro MAS poskyto-
vala poradenské služby při
zpracování strategických do-
kumentů, intenzivně komuni-
kuje s jejich zástupci i repre-
zentanty Krajské sítě MAS. V
případě ITI se CIRI podílelo na
zpracování strategického do-
kumentu pro reálné zacílení
investic a nadále bude velmi
úzce spolupracovat s realizá-
tory tohoto integrovaného
nástroje.
Vyústěním regionální spo-

lupráce jsou rovněž Krajský
akční plán vzdělávání (KAP)
pro střední a vyšší odborné
školy a místní akční plány
vzdělávání (MAP) pro oblast
základního školství.Čerpání evropských dotací v Královéhradeckémkraji v programovémobdobí 2007–2013.

Setkání pracovních skupin v únoru
2016.

1
0
0
1
2
3
8
8
5
9
_
A

2 EVROPSKÉ DOTACE úterý 28. června 2016



čerpání evropských dotací a další

INFORMOVANOST
V REGIONU JE NEZBYTNÁ
CIRI již několik let pořádá
pravidelné informační semi-
náře pro zástupce obcí a další
regionální subjekty. Tyto se-
mináře účastníkům napomá-
hají při přípravě na úspěšnou
realizaci projektů podpořených
nejen z fondů EU.

Rovněž spravuje webový
portál www.rskkhk.cz, který je
pro každého aktéra v kraji
zdrojem aktuálních informací
a zároveň určitým rozcestní-
kem pro podrobnější potřebné
informace

Jako Sekretariát RSK KHK
poskytuje CIRI všem obcím v
kraji, ale i dalším regionálním
aktérům, poradenský servis a

konzultace na téma dotací či
strategického plánování.

V posledních letech se CIRI
opět podílelo na zpracování
několika rozvojových doku-
mentů obcí či regionů a ná-
sledně i implementaci ve vaz-
bě na dotační možnosti.

V uplynulých letech se
uskutečnily dvě podzimní
konference na téma „Příleži-
tosti pro města a obce v ob-
dobí 2014–2020“.

Sešlo se zde několik stovek
zástupců obcí Královéhradec-
kého kraje, aby si vyslechli a
prodiskutovali celou řadu no-
vinek na poli operačních pro-
gramů, z nichž je možné čer-
pat.
V rámci loňské říjnové kon-

ference byla účastníkům roz-

dána publikace s názvem „Pří-
ležitosti pro region
2014–2020“. Obsahem publi-
kace, kterou CIRI zpracovalo, je
„vše nové“ v novém období
pro čerpání dotací včetně
Strategie rozvoje Královéhra-
deckého kraje 2014–2020,
kompletního podrobného pře-
hledu podporovaných aktivit v
nových operačních progra-
mech a řada infolistů k dalším
nástrojům regionálního roz-
voje Královéhradeckého kraje.
Tato obsáhlá publikace byla
postupně distribuována do
každé ze 448 obcí v kraji ve
spolupráci s dobrovolnými
svazky obcí.
Také na letošní rok je plá-

nována celokrajská konferen-
ce, která se stane v pořadí již
třetí. Uskuteční se 19. 10. 2016
v Novém Adalbertinu v Hradci
Králové.

V červnu 2016 proběhl již 3.
ročník regionálních workshopů
pro zástupce obcí v každém
okrese Královéhradeckého
kraje:
20. 6. 2015 v obci Bukvice (Ji-
čínsko)
21. 6. 2015 v obci Lodín (Hra-
decko)
22. 6. 2015 v městysu Mladé
Buky (Trutnovsko)
23. 6. 2015 v obci Pohoří
(Rychnovsko)
24. 6. 2015 v obci Suchý Důl
(Náchodsko)
Obsahem těchto úspěšných

setkání v regionech bývají té-

mata čerpání evropských a
krajských dotací, informace ze
strany CIRI jako Sekretariátu
RSK KHK, Královéhradeckého
kraje a místních akčních sku-
pin v oblasti regionálního roz-
voje. Na závěr probíhá oblíbe-
ná prezentace hostitelské obce
včetně úspěšných projektů se
sdílením dobré praxe.
Více aktuálních informací o

RSK KHK se dozvíte na
www.rskkhk.cz, případně mů-
žete kontaktovat zástupce CIRI
na rsk@cirihk.cz.

Aktuální informace na internetové stráncewww.cirihk.cz.

Konference v sále Filharmonie HradecKrálové: Príležitosti proměsta a ob-
ce v období 2014–2020.

Publikace s názvem „Příležitosti pro
region 2014–2020“.

Mapa regionálníchworkshopů pro zástupce obcí v každémokreseKrálo-
véhradeckého kraje.

CENTRUM
INVESTIC, ROZVOJE
A INOVACÍ

Sekretariát Regionální stálé konference
Královéhradeckého kraje
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