
Regionální rozvojová agentura CIRI:
aneb Smart region, město, obec
CHYTRÝ REGION –
PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE
A MĚSTA
Chytrý region je v kraji pova-
žován za jeden z možných
přístupů, jak uplatňovat prin-
cipy udržitelného rozvoje.
Koncept chytrého regionu je
založen na propojení chytrých
přístupů s chytrými sítěmi a
technologiemi, na otevřené
komunikaci s různými aktéry z
veřejného, soukromého i ne-
ziskového sektoru a na dlou-
hodobém plánování.

Regionální rozvojová agen-
tura CIRI společně s Králové-
hradeckým krajem a Statutár-
ním městem Hradec Králové
hledá a rozvíjí kroky systema-
tické koordinace a spolupráce
v různých oblastech tak, aby si
dílčí řešení nekonkurovala v
boji o omezené zdroje, které
region má, ale aby se vzájem-
ně doplňovala a zároveň pod-
pořila vznik nových aktivit,
které by regionu poskytly pří-
ležitosti pro realizaci konkrét-
ních řešení.

Smyslem a cílem tohoto
přístupu v Královéhradeckém
kraji je zajištění udržitelného
rozvoje, zlepšení a zkvalitnění
podmínek pro život v regionu,
zvýšení konkurenceschopnosti
a atraktivity pro obyvatele,
podnikatele i návštěvníky.

Rámec chytrého regionu se
skládá ze čtyř základních seg-
mentů, které jsou pro naplnění
smyslu konceptu důležité a
které na sebe navzájem nava-
zují:

a) Region (Kde, územní
dimenze) – specifi-
kace území, pro
které je navr-
hované řešení
určeno, včet-
ně vydefino-
vání si zá-
kladních
problémů,
cílů, vize.

b) Komunita (Pro koho, s
kým) – klíčoví aktéři v území,
se kterými je potřeba spolu-
pracovat a pro které budou
realizovaná řešení přínosem.
c) Řešení (Jak) – jaké pří-

stupy a technologie budou
zvoleny, návrh konkrétních
řešení.
d) Chytrý region (Proč) –

výsledek toho, proč se aktivity
realizují – jasné a měřitelné
výsledky a dopady.

Jedním z klíčových hráčů při
definování potřeb území a je-
jich řešení pomocí chytrých
technologií jsou obce Králové-
hradeckého kraje. Koncept
chytrého regionu pomáhá
municipalitám:
• propojit dílčí záměry a

skupinové zájmy u vybraných
témat v jednotnou, vyváženou
a systematickou strategii roz-
voje území,
• nalézt chytrá řešení ve

vybraných lokalitách s určitým
potenciálem či problémy, tj.
společné řešení v oblasti mo-
bility, energetiky, životního
prostředí, služeb apod.,
• identifikovat chytré tech-

nologie jako prostředek ke
zvyšování kvality života a
konkurenceschopnosti regionu.
Problematice Chytrého regi-

onu se rovněž věnoval třetí
ročník celokrajské konference
„Příležitosti pro obce a měs-
ta 2014–2020“, která se
uskutečnila dne 19. 10. 2016 v
Hradci Králové. Účastníci,
zejména zástupci obcí a

měst a odborná veřejnost,
se dozvěděli o koncepč-
ním pojetí chytrých
přístupů a řešení na
úrovni regionu. Smart
City, internet věcí či
chytrá řešení jsou čas-
to skloňovaná témata,

cílem konference však

bylo ukázat, že pokud se
uchopí za správný konec, dá se
pomocí chytrých řešení efek-
tivně přispět k odstranění
problémů, která města, obce i
regiony dlouhodobě trápí.

Kvalitní životní prostředí je
jedním ze základních znaků
Chytrého regionu. Chytrá ře-
šení jsou využitelná například
pro měření kvality ovzduší,
vody, světelného znečištění,
v odpadovém hospodářství,
v oblasti využívání obnovitel-
ných zdrojů snižování emisí
CO2 a v mnoha dalších oblas-
tech. Velmi důležitým aspek-
tem v této oblasti je také
vzdělávání a motivace k šetr-
nému přístupu.
Centrum investic, rozvoje a

inovací připravuje a realizuje
projekty vedoucí například ke
snižování energetické nároč-
nosti budov a snižování emisí
CO2. Investice do těchto pro-
jektů jsou významnou měrou
spolufinancovány z Operační-
ho programu Životní prostředí
(OPŽP). V předchozím progra-
movacím období (v letech
2007 až 2013) Centrum reali-
zovalo celou řadu úspěšných
projektů, díky kterým má bo-
haté zkušenosti s přípravou a
řízením projektů zejména pro
příspěvkové organizace kraje
(školská zařízení, ÚSP, domovy
pro seniory) a zdravotnická
zařízení (nemocnice). Hlavními
cíli podporovaných opatření
jsou snižování spotřeby ener-
gie zlepšením tepelně technic-
kých vlastností obvodových
konstrukcí budov a dalších
opatření vedoucích k snížení
energetické náročnosti budov
(realizace technologií na vyu-
žití odpadního tepla, nízko-

emisních a obnovitelných
zdrojů tepla). Realizací těchto
opatření lze dosáhnout vý-
znamných zlepšení energetic-
kých vlastností budov a snížit
tak náklady na vytápění a
ohřev teplé vody. Nedílnou
součástí projektových záměrů
je zároveň zajištění regulování
otopných soustav budov a za-
vedení energetického ma-
nagementu tak, aby navržené
řešení bylo z hlediska provo-
zovatele co nejefektivnější a
nejekonomičtější.

Na osvětu v oblasti životní-
ho prostředí a motivaci k šetr-
nému přístupu se zaměřuje
projekt „Čistá obec, čisté měs-
to, čistý kraj“, který podporuje
Královéhradecký kraj již od
roku 2004. Projekt podporuje
správné třídění komunálních
odpadů, jejich následné využi-
tí, a nabízí spousta aktivit pro
obce, školy a laickou i odbor-
nou veřejnost.
Součástí projektu je infor-

mační kampaň, jejímž cílem je
zvýšení povědomí obyvatel o
problematice třídění a recyk-
laci odpadů (vč. zpětného od-
běru elektrozařízení), a to po-
mocí propagace v regionálním
i lokálním tisku, na rozhlaso-
vých stanicích, prostřednic-
tvím plakátů, informačních
letáků, ve veřejné dopravě a na
webových stránkách
www.cistykraj.cz.
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Chytrý region:
www.chytryregion.cz
chytryregion@cirihk.cz
Mgr. Jana Hanušová
+420 495 817 840

Projekty v oblasti
životního prostředí:
www.cirihk.cz/
zivotniprostredi.html
rczp@cirihk.cz
Ing. Dana Pešková
+420 495 817 826

Více
informací
o dalších

aktivitách na
www.cirihk.cz
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Nebojíme se chytrých řešení

REGIONÁLNÍ CENTRUM
PODPORY SOCIÁLNÍHO
PODNIKÁNÍ
Při plánování a přípravě chyt-
rých řešení je velmi důležité
mít na paměti, že vše je vy-
tvářeno pro různé cílové sku-
piny (obyvatele, podnikatele,
návštěvníky …), protože vzdě-
laná a inteligentní společnost
neboli chytří lidé jsou zásad-
ním aspektem chytrého regio-
nu a pro realizaci konceptu
Chytrého regionu jsou sociální
a lidské zdroje základem.
Přístup ke znalostem pro

každého a schopnost sdílet ty-
to informace jsou klíčem k
vytváření více inkluzivní a
spolupracující společnosti.
Proto Centrum investic, roz-
voje a inovací zaměřuje své
aktivity také na oblast sociál-
ního podnikání.

CIRI jako Regionální cent-
rum podpory sociálního pod-
nikání zajišťuje konzultační a
vzdělávací činnosti na poli so-
ciálního podnikání.

Hraje významnou roli v
popularizaci a zvyšování in-
formovanosti o sociálním
podnikání, čímž přispívá ke
vzniku řady nových rozvojo-
vých záměrů.

Za dobu svého působení
zorganizovalo CIRI několik ex-
kurzí do úspěšně fungujících
sociálních podniků. Díky vel-
kému zájmu proběhla většina
exkurzí opakovaně. Akce se
uskutečnily v následujících
firmách: Pro-Charita s.r.o. z
Červeného Kostelce, Sdružení
Neratov z Bartošovic v Orlic-
kých horách a Ergotep z Pro-
seče.
Centrum pořádá řadu semi-

nářů, workshopů a vzděláva-
cích modulů v oblasti sociál-
ního podnikání, vždy dle ak-
tuálních potřeb v regionu. Na-
příklad v červnu 2016 se v
Hradci Králové uskutečnil se-
minář pro žadatele do Operač-
ního programu Zaměstnanost.
Vzdělávací moduly proběhly
na téma „Sociální podnikání –
úvod do problematiky“, „Per-

sonalistika sociálních firem“ či
„Obchodní nástroje sociálního
podnikání“.
Paralelně probíhaly indivi-

duální konzultace, kdy odborní
konzultanti z CIRI poskytovali
cenné informace týkající se
podpory sociálního podnikání
v rámci operačních programů
nejrůznějším zájemcům a pří-
padně konzultovali jejich in-
dividuální projektové záměry s
řídícími orgány.
Regionální centrum podpory

sociálního podnikání v sou-
časné době připravuje katalog
sociálních podniků a jejich
výrobků a služeb v Králové-
hradeckém kraji. Pomocí jeho
distribuce mezi veřejné ale i
další instituce v Královéhra-
deckém kraji by rádo pomohlo
sociálním podnikům dostat se
do povědomí možným odbě-
ratelům jejich zboží a služeb ať
už v režimu náhradního plně-
ní, či nikoliv.
Na jaře příštího roku se

uskuteční veletrh sociálního
podnikání, který bude CIRI or-
ganizovat. Zájemci budou in-
formováni prostřednictvím
webových stránek CIRI
www.cirihk.cz.

• Konzultační místo

• Vzdělávací semináře

• Popularizace a zvyšování
informovanosti v oblasti soci-
álního podnikání

• Síťování zapojených sub-
jektů a sociálních podniků v
kraji

• Iniciace nových rozvojo-
vých záměrů

• Sociální inovace

Výměna vnějších výplní otvorů na hlavní budově SPŠ stavební, Hradec
Králové, Pospíšilova tř. 787

Regionální centrum
podpory sociálního
podnikání:
www.cirihk.cz/socpodnikani
podnikani@cirihk.cz
Ing. Jana Smetanová
+420 495 817 854

Zateplení budovSUPŠHNN

Zateplení budovySPŠHronov, Hostovského910
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