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v dalším čísle našeho zpravodaje Vás informujeme o nových projektech, aktivitách a činnostech v oblasti regionálního rozvoje a dotací. 

Doufáme, že Vás některý z příspěvků osloví. Zajímají Vás například dotace pro Váš záměr, nebo rozvoj Vaší obce? Chcete více vědět 

o inovacích a podpoře podnikání v kraji, nebo máte zájem o sociální podnikání, chytré technologie či centrální nákupy? Připojte se k nám, 

ozvěte se, pojďte se společně bavit o tom, kde Vám můžeme být prospěšní, jaké problémy či témata jsou Vám blízká a potřebná. Jsme 

krajská rozvojová agentura, jejímž úkolem a posláním je napomáhat rozvoji našeho kraje. Těšíme se na Vaše náměty.

Za tým CIRI

ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací

Zita Kučerová, 

Foto Ondřej Littera

Vážení čtenáři, naši regionální partneři, 
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Minulé programové období 

Náš region získal v období 2007 – 2013 

z evropských fondů 32 miliard Kč na té-

měř 7 000 úspěšných projektů. Nejvíce 

žadatelé čerpali dotace v rámci 

Regionálního operačního programu 

NUTS II Severovýchod, Operačního 

programu Životní prostředí a Operační-

ho programu Podnikání a inovace. Mezi 

nejúspěšnější žadatele o dotaci 

z evropských fondů patřily obce 

a podnikatelské subjekty.

Královéhradecký kraj a jeho organizace 

získaly na své vlastní projekty 5 miliard 

Kč. Údaje vychází z komplexní analýzy 

čerpání  f inančních prostředků 

ze strukturálních fondů v uplynulém 

období, kterou naše Centrum provedlo. 

Na základě výsledků jsme zpracovali 

přehlednou publ ikaci  "Čerpání 

evropských dotací ze strukturálních 

fondů na projekty Královéhradeckého 

kraje v programovém období 2007 — 

2013“. V publikaci jsou zapracovány jak 

projekty Královéhradeckého kraje jako 

příjemce, tak i projekty ostatních 

subjektů. Publikace je volně ke stažení 

na našich webových stránkách.  

Čerpání evropských dotací na projekty v programovém období 

2014 – 2020 se již naplno rozjelo. V rámci všech operačních 

programů bylo v celé ČR vyhlášeno na začátku října více než 370 

výzev a v nich bylo schváleno cca 1800 projektů, jež budou z EU 

podpořeny částkou 40 miliard Kč. Největší převis finanční 

poptávky je na projekty podnikatelských subjektů v OP Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost, ale i v OP Výzkum, vývoj 

a vzdělávání v oblasti podpory výzkumu a rozvoje vysokých škol. 

V OP Životní prostředí poptávka převyšuje alokovanou částku 

v oblastech snižování emisí a vodohospodářské infrastruktury. 

V OP Zaměstnanost je největší zájem o podnikové vzdělávání 

a sociální začleňování. Integrovaný regionální operační program 

eviduje v rámci již ukončených výzev také převis žádostí, přede-

vším na projekty návazné péče, nízkoemisních vozidel, techniky 

pro IZS, cyklodopravy či kulturních památek. 

Na počátku října bylo v Královéhradeckém kraji schváleno 230 

Nové programové období

Dotace na projekty realizované v KHK dle OP v Kč (zpracováno CIRI)

OP VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

OP ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

OP DOPRAVA

1,1 mld.

1,2 mld.

2 mld.

2,2 mld.

2,3 mld.

2,6 mld.

2,6 mld.

4,8 mld.

5,8 mld.

6,6 mld.

OP LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

OP VZDĚLÁVÁNÍ
PRO KONKURENCESCHOPNOST

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ
PROGRAM

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD
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V červnu jsme společně s Regionální stálou konferencí KHK, 

Královéhradeckým krajem a Krajskou sítí MAS realizovali 3. ročník 

workshopů s názvem Dotační možnosti pro obce a města ze zdrojů 

Evropské unie a Královéhradeckého kraje. Workshopy se konaly ve všech 

okresech Královéhradeckého kraje, a to v obcích Bukvice, Lodín, Mladé 

Buky, Pohoří a Suchý Důl. Zástupci obcí a další regionální partneři byli 

na akci seznámeni s dotacemi z fondů Evropské unie na období 2014 – 

2020; dotačními programy Královéhradeckého kraje 2017+ a aktuálními 

informacemi od místních akčních skupin. Prezentace z těchto workshopů 

jsou dostupné na našich webových stránkách. I v následujícím roce bude 

pokračovat spolupráce s regionálními aktéry včetně zajištění jejich 

dostatečné informovanosti. Další setkání se zástupci obcí v regionech jsou 

naplánována opět na druhé čtvrtletí roku 2017.

Setkání v regionech 2016

Foto: Workshop s představiteli obcí – obec Mladé Buky

(zdroj: CIRI)

projektů za bezmála 3 miliardy Kč. Nejintenzivněji čerpají žadatelé 

z OP Zaměstnanost (cca 100 projektů za 1,7 miliardy Kč). Největší 

objem finančních prostředků putuje do krajského projektu 

zabývajícího se službami sociální prevence k řešení nepříznivé 

sociální situace obyvatel v kraji. Další podpořené projekty 

z OP Zaměstnanost jsou často zaměřeny na vznik a rozvoj 

tzv. dětských skupin. Také byl úspěšný první projekt 

sociálního podniku v našem kraji. Obrovský zájem 

v Královéhradeckém kraji je o tzv. kotlíkové dotace 

poskytované v rámci OP Životní prostředí. Žadatelé 

o příspěvek na pořízení nových ekologic-

kých kotlů si rozdělí až 220 miliónů 

Kč. V dosavadním čerpání 

z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) 

patří kraj k nejaktivnějším v ČR – 

aktuálně probíhá realizace 32 pro-

jektů, které získaly finanční podporu 

z EU ve výši 605 miliónů Kč. Prvním schváleným 

projektem v IROP byla modernizace silnice druhé 

třídy č. 303 z Jetřichova do Broumova za bezmála 

50 mil. Kč. Krom tohoto naplno probíhá realizace 

dalších 9 silničních projektů, které byly podpořeny 

částkou 400 miliónů Kč. Posílena byla i požární bezpečnost, 

  2,9
mld. Kč

IROP

605
mil. Kč

 Zaměstnanost

1 743
mil. Kč

220
mil. Kč

Životní 
prostředí

151
mil. Kč

 Výzkum, 
vývoj, vzdělávání135

mil. Kč

Podnikání 
a inovace pro 

konkurenceschopnost

51
mil. Kč

Technická 
pomoc

z výzvy na techniku pro integrovaný záchranný systém bylo 

podpořeno 18 projektů za více než 120 miliónů Kč. 

Dotace z EU na schválené projekty v KHK

dle operačních programů k 5. 10. 2016 (zpracováno CIRI)



CENTRUM

INVESTIC, ROZVOJE

A INOVACÍ

A K T U Á L N Ě2
2016

Informační zpravodaj regionální rozvojové agentury CIRI

Regionální stálá konference (RSK) KHK v září schválila 

aktualizovanou verzi Regionálního akčního plánu (RAP), kterou 

jsme zpracovávali jakožto sekretariát RSK. Hlavním vstupem pro 

tvorbu RAP KHK bylo mapování absorpční kapacity na území 

našeho kraje. RAP KHK identifikuje priority a potřeby regionálních 

aktérů nejen pro efektivnější čerpání prostředků z evropských 

a národních zdrojů, ale i tzv. „bílá místa“, která v současné době 

vyžadují více finančních zdrojů a nejsou pokryta dotačními 

možnostmi. Tento dokument, který je zpracováván v každém kraji, 

je pak podkladem pro vyjednávání s ministerstvy pro nastavení 

a zacílení finanční podpory od roku 2017.

V rámci šesti priorit RAP jsou identifikovány největší alokace 

z evropských fondů na dopravní infrastrukturu, podporu výzkumu, 

rozvoj veřejných služeb nebo zavádění energetických úspor. Mezi 

oblasti, které nejsou pokryty evropskými fondy, ale dle výsledků 

RAP potřebují finanční podporu, se řadí např. podpora bydlení, 

revitalizace památek a veřejných prostranství či rekonstrukce 

místních komunikací.

Na stránkách RSK  si můžete stáhnout aktuální 

verzi dokumentu, tedy textovou i tabulkovou část včetně dvou 

www.rskkhk.cz

příloh:  Seznam projektů financovaných z IROP 1.1 (krajské 

silnice) a Typologie území Královéhradeckého kraje dle územní 

dimenze.

Absorpční kapacita Královéhradeckého kraje 2014–2020

Celková alokace 

dle tematických oblastí RAP KHK do roku 2020 (zpracováno CIRI)

Jako regionální rozvojová agentura připravujeme a řídíme projekty 

Královéhradeckého kraje, které žádají o dotaci na rozvoj silniční 

dopravní infrastruktury z Integrovaného regionálního operačního 

programu, ze specifického cíle 1.1: Zvýšení regionální mobility 

prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 

infrastruktury navazující na síť TEN-T (IROP 1.1).

Prostřednictvím těchto projektů se Královéhradecký kraj zařadil 

mezi nejúspěšnější žadatele na počátku IROP, a to tím, že podal 

první žádost o podporu, obdržel úplně první rozhodnutí o poskyt-

nutí dotace a jako jeden z mála krajů již v letošním roce realizuje 

projekty schválené k poskytnutí dotace z IROP 1.1. V současnosti 

se již fyzicky realizuje celá desítka projektů, která zmodernizuje 

komunikace II. třídy a přispěje ke zlepšení regionální mobility 

v kraji. S blížícím se koncem stavební sezony kraj prostřednictvím 

CIRI také žádá o proplacení dotace na výdaje, které byly na prove-

dené práce vynaloženy. Zrekonstruované komunikace si mohou 

lidé užít již dnes např. na trase Jetřichov – Broumov nebo Hradec 

Králové – Černilov, přičemž na tuto stavbu budou v příštím roce 

Dopravní infrastruktura v rámci IROP

Zrekonstruovaná komunikace Jetřichov – Broumov (zdroj: SÚS Králové-

hradeckého kraje a.s.)
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navazovat další úseky, které výrazně zlepší cestování po této strategické spojnici regionu.

Žádosti o podporu na jednotlivé projekty jsou do IROP 1.1 předkládány postupně dle stavu projektové přípravy a povolení staveb 

jednotlivých projektů. Aktuálně jsou připravovány další projekty, které se budou realizovat od roku 2017. Nezbytnou podmínkou 

pro fyzickou realizaci 

j e  p rávě  z í skán í  

dotace z IROP 1.1.

Včasným nastartová-

ním přípravy projektů 

do IROP 1.1 na sil-

niční stavby se plynu-

le navázalo na čerpání 

finančních prostředků 

z ukončeného Regio-

nálního operačního 

programu Severový-

chod, prostřednic-

tvím kterého kraj 

získal na investice do 

komunikací II. a III. 

tříd celkem 2 mld. Kč, 

což představuje 63 

projektů zahrnujících 

devadesátku staveb 

a rekonstruovanou 

krajskou síť silnic II. 

a III. tříd v délce cca 

140 km.

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj 

s chudobou finanční prostředky na realizaci projektu Rozvoj 

regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí 

Královéhradeckého kraje. 

Cílem projektu je zajištění funkčního procesu plánování sociál-

ních služeb na území vybraných obcí (Broumov, Dvůr Králové nad 

Labem, Jičín, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, Nová Paka, 

Náchod, Nové Město nad Metují, Trutnov, Vrchlabí), nastavení 

systému vyhodnocování potřeb, nastavení informačních aktivit, 

zavedení koordinační role obcí v oblasti aktivit pro pečující osoby 

a podpoření obcí v roli koordinátora sociálního bydlení. Jednou 

z aktivit projektu je vzdělávání vedoucí ke zvýšení odbornosti 

pracovníků obcí odpovědných za proces plánování sociálních 

služeb ve vybraných obcích. 

Cílovou skupinou projektu jsou neformální pečovatelé a dobrovol-

níci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, osoby 

sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, 

poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny 

a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, 

provozovatelé sociálního bydlení a dalších služeb obecného zájmu 

a zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné 

nebo zdravotní problematice. 

Individuální projekt je podpořen z prostředků Evropského 

sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Králové-

hradeckého kraje celkovou částkou 17 662 291 Kč,  jeho realizace 

potrvá  od  1. 8. 2016  do  31. 7. 2019.

Silniční projekty

podpořené z IROP 1.1

(zpracováno CIRI, 

říjen 2016)



Projekt první etapy budování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny 

(2006 – 2013) byl úspěšně ukončen. Zóna se začala budovat 

na základě vládního usnesení z roku 2005. Celkové náklady 

na vybudování první etapy průmyslové zóny činily 1,38 miliardy 

korun, z toho dotace ze státního rozpočtu činila 75 procent. 

Královéhradecký kraj se na financování podílel 346 milióny korun, 

město Solnice pak 7 milióny korun.

Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny byla financována v rámci 

Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruk-

tury, podprogram Příprava a rozvoj podnikatelských zón realizova-

ném Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

z prostředků zvláštního účtu Ministerstva financí ČR a mimoroz-

počtových zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Příjemci 

dotace byly Královéhradecký kraj a město Solnice.

V rámci projektu byla mimo jiných realizována např.: modernizace 

komunikace mezi Častolovicemi a Solnicí, obchvat Solnice, 

projekty na podporu bydlení, projekty v oblasti školství, projekty 

modernizace ve zdravotnictví či vybudování nové hasičské 

zbrojnice v Rychnově nad Kněžnou. Realizací všech akcí došlo 

k výraznému zlepšení dopravní infrastruktury, technicko-

inženýrské infrastruktury, občanské vybavenosti, školství, 

zdravotnictví a posílení bytové situace v rychnovském regionu 

a tím i k podpoře další ekonomické aktivity v Královéhradeckém 

kraji.

Projekt první etapy budování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny úspěšně ukončen
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Studie rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou

V současnosti zpracováváme studii, která má za cíl identifikovat 

a analyzovat širší dopady rozvoje průmyslové zóny Solnice – 

Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou, která zažívá silnou ekonomickou 

expanzi, do zájmového území. Informační základnu tvoří kombina-

ce statistických dat, dotazníkových šetření mezi obcemi/firmami 

a řízenými rozhovory s představiteli státní správy a managementy 

firem. Tematicky se jedná o analýzy socioekonomických sfér - trhu 

práce, obyvatelstva, ekonomické základny, příjmů a výdajů 

obecních rozpočtů, vybavenosti území veřejnými a komerčními 

službami. Studie bude také doplněna o analýzu environmentálních 

aspektů. Hlavním výstupem bude syntéza dílčích zjištění do hlav-

ních okruhů k řešení, včetně návrhu potenciálních dopadů. V rámci 

šetření v regionu se také uskutečnilo setkání se starosty zájmové-

ho území za účasti zástupců kraje a zpracovatelského týmu CIRI.

PODNIKÁNÍ
A PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

Říjnové setkání se starosty ohledně Studie rozvoje PZ (zdroj CIRI)
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Pakt zaměstnanosti v praxi

V minulém čísle jsme Vás již informovali o vzniku Paktu zaměstna-

nosti Královéhradeckého kraje, tedy dohody o partnerství sedmi 

významných institucí v regionu. Pakt jako nástroj dlouhodobé 

spolupráce a koordinace partnerů v oblasti zaměstnanosti, 

vzdělávání a ekonomického rozvoje, již nyní přináší první projekty. 

Zaměstnaný absolvent - první z mnoha plánovaných společných 

projektů. Žádost do Operačního programu zaměstnanost podal 

v polovině září 2016 Královéhradecký kraj ve spolupráci s ostat-

ními členy paktu. Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti 

absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhra-

deckém kraji, a to prostřednictvím odborných praxí žáků (realizo-

vaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší 

odborné škole), které podpoří získávání prvních pracovních 

zkušeností a návyků a přispějí tak dalšímu pracovnímu uplatnění 

těchto osob. Zároveň by aktivity projektu mohly napomoci lepšímu 

propojování nabídky a poptávky na trhu práce a tak nepřímo 

přispět k řešení dalšího aktuálního problému nedostatku pracov-

ních sil v Královéhradeckém kraji. Firmy budou mít možnost (ne 

však povinnost) si takto vyzkoušené a zapracované absolventy 

ve svých řadách ponechat a nabídnout jim dlouhodobější pracovní 

vztah.

Královéhradecký pakt zaměstnanosti se rozhodl zapojit do celo-

republikového projektu Observatoř trhu práce – KOMPAS. Projekt 

je připravován Ministerstvem práce a sociálních věcí České 

republiky a bude realizován napříč všemi kraji. Jeho hlavním cílem 

je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a moni-

toringu trhu práce. Výsledky budou reflektovat podstatné dopady 

technologických trendů na trh práce a specifika regionálního 

vývoje. Aktivity projektu se zaměří na zdokonalení predikčního 

modelu předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, 

tak pro úroveň regionů. 

www.cirihk.cz/paktzamestnanosti

Menší počet kilometrů najetých auty, zelené koridory, 

snížení výdajů za energie či zajištění potřebných 

informací lidem v reálném čase – to vše jsou 

charakteristické znaky tzv. Smart Cities. 

Základem úspěšné realizace těchto 

Smart Cities, nebo chcete-li inteli-

gentních měst a regionů, je však 

nezbytná jistá koncepce při zavádění 

moderních technologií a „chytrých 

Snažíme se napomáhat tomu, aby si dílčí řešení 

nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region 

má, ale aby se vzájemně doplňovala. Důvodů, 

proč se snažíme realizovat chytrá řešení, je 

však více. Chytrý region považujeme 

za jeden z možných konceptů, jak 

uplatňovat principy udržitelného rozvoje 
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řešení“.

Jako Regionální rozvojová agentura 

společně s Královéhradeckým krajem 

a Statutárním městem Hradec Králové 

hledáme a rozvíjíme kroky systematické 

koordinace a spolupráce v této oblasti. 

v královéhradeckém regionu. Tento 

koncept využívá propojení chytrých 

přístupů s chytrými sítěmi a technologie-

mi, otevřeně komunikuje s různými 
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aktéry, dlouhodobě plánuje, to vše se záměrem zlepšit a zkvalitnit 

podmínky pro život obyvatel v regionu, zvýšit konkurenceschop-

nost a atraktivitu pro ty, kteří se rozhodnou v regionu žít, pracovat 

či podnikat. 

V první fázi je pro nás důležité upřesnit si klíčové oblasti pro rozvoj 

konceptu Smart City, vytvořit podmínky pro vznik a realizaci 

chytrých řešení, a to vše na základě společně definované strategie 

a ve spolupráci se všemi potřebnými partnery z veřejného 

i soukromého sektoru. Dílčích aktivit by se měly účastnit i samotné 

obce královéhradeckého regionu, které by definovaly své potřeby, 

jež mohou být řešeny pomocí chytrých technologií. 

Centrum investic, rozvoje a inovací

Regiocentrum Nový pivovar

Evropský dům

Soukenická 54

500 03 Hradec Králové

www.cirihk.cz

tel. + 420 495 817 802 

info@cirihk.cz
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Jak chytře přistupovat k rozvoji regionu bylo hlavním 

tématem konference “Chytrý region – příležitosti pro obce 

a města“, která se uskutečnila dne 19. října 2016 v Novém 

Adalbertinu v Hradci Králové. Podrobnější informace jsou 

k dispozici na www.chytryregion.cz.


