
HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE
podtitulek

Setkání  regionálních partnerů

Regionální stálá konference 
podtitulek

Regionální stálá konference 
Královéhradeckého kraje 

20. června 2014 ve 12:30 hod.



PROGRAM

Aktuální informace o stavu přípravy čerpání evropských 
prostředků 2014 – 2020 

Ing. Klára Dostálová 

náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro evropské programy v Sekci 

evropských programů 

www.cirihk.cz

Příprava Královéhradeckého kraje na čerpání evropských 
prostředků 2014 – 2020 

RNDr. Zita Kučerová Ph.D. 

vedoucí oddělení rozvoje Centra rozvoje a inovací 



Aktuální informace 

o stavu přípravy čerpání evropských o stavu přípravy čerpání evropských 
prostředků 



Akční plán realizace SRR 2014-2016 s výhledem do r 

2020

Národní stálá 
konference

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

Programy – Operační 
programy, PRV

Dohoda o partnerství

Schéma OP a návrh implementace

Integrované 
nástroje 

Realizace RAP - nástroje:
Realizace územní dimenze OP
•Implementace integrovaných nástrojů 
ITI, IPRÚ, CLLD
•Individuální projekty
Dotační programy kraje,..
Aktivity regionálních partnerů5
Národní

Regionální akční plán kraje 
(RAP)5

Regionální
stálá 

konference
Kraj

Regionální 
partneři

nástroje 
pro rozvoj měst
ITI, IPRÚ

Integrované nástroje
pro rozvoj venkova
MAS CLLD



Příprava Královéhradeckého kraje

na čerpání evropských na čerpání evropských 
prostředků 



Příprava KHK na programové období EU 2014 – 2020

• Budování regionálního partnerství v kraji

• Příprava Regionálního akčního plánu SRR

• Určení priorit kraje financovatelných z EU

• Tvorba Strategie rozvoje KHK 2014-2020 a Programu rozvoje KHK

www.cirihk.cz

• Priorita: Podpora konkurenceschopnosti a trhu práce

• Výstavba platformy investic, rozvoje a inovací KHK

• Konzultační místo pro posílení konkurenceschopnosti kraje - pro obce, 
reg. partnery,5.

• Nové formy integrovaného přístupu: ITI, CLLD



PŘÍPRAVA KHK NA 2014 – 2020

Regionální partnerství v kraji 2014+ 
1. setkání  - 16. září 2013

=  „regionální stálá konference“ 

Platforma Regionální partnerství:  www.partnerstvi.eu



Setkání starostů obcí Královéhradeckého kraje

„ Možnosti dotací pro obce 2014 – 2020“ 

květen – červen 2014

5 setkání starostů obcí KHK v regionu

www.cirihk.cz



Regionální akční plán Strategie rozvoje ČR 2014- 2020

Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020 

www.strategie2020.cz

Program rozvoje KHK – implementační část, akční plán



Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

Priority: 

1. Konkurenceschopnost a inovace

2. Doprava a mobilita

3. Veřejné služby a občanská společnost

4. Environmentální prostředí a sítě

www.cirihk.cz

4. Environmentální prostředí a sítě

5. Vyvážený rozvoj a správa regionu



Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020 
Program rozvoje KHK do r. 2016

- Kulaté stoly

- Expertní vstupy, analýzy

- Absorpční kapacita 
Dotazníkové šetření v regionu

www.cirihk.cz

• osloveno cca 1 000 subjektů - mail, web (obce, DSO, MAS, NNO, 
podnikatelé, školy, příspěvkové org.,5)

• 258 respondentů, z nich: 80% uvažuje o využití dotací z EU 2014+, 
9% neuvažuje, 11% ještě neví

• 163 respondentů: 489 projektových záměrů  (= 13 mld. Kč) IROP, 
OPD, OPŽP, OPVVV, Leader,5



Absorpční kapacita v KHK 2014+

Tematické oblasti dotací EU v rámci OP
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Územní dimenze v KHK

Vymezení územní dimenze (kategorie území) 

v operačních programech

Koordinuje MMR s ostatními ŘO a regionálními

partnery

www.cirihk.cz

Území s koncentrovanou podporou, 
např. sociálně vyloučené lokality, hospodářsky 
problémové regiony,  regiony s vysokou  
nezaměstnaností, města a zázemí, venkov,5



„Územní dimenze“ v Královéhradeckém kraji

o Územní dimenze pro řešení sociálního začleňování -

sociálně vyloučené lokality) 

o Územní dimenze pro řešení problémů 

v oblasti trhu práce a podnikání - hospodářsky 

problémová území a území s vysokou mírou nezaměstnaností

o Územní dimenze v oblasti sociální a vzdělávací sféry –

účelově vymezené funkční regiony řešící dané téma 

v oblasti sociální a vzdělávací sféry

o Územní dimenze řešící dopravní dostupnost -

dopravní linie a koridory

o Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí -

specifická území v rámci životního prostředí 

o Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí

o Územní dimenze pro rozvoj venkova

o Jinak vymezená územní dimenze



Nové formy integrovaných přístupů: 

Integrované územní investice (ITI): Hradecko – pardubická 
aglomerace

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – MAS (15)

ITI: 
o má přinášet významné sociální, ekonomické příp. environmentální dopady na 

území měst a jejich okolí,
o nástroj pro zajištění integrovaného přístupu k financování rozvoje území 

www.cirihk.cz

o nástroj pro zajištění integrovaného přístupu k financování rozvoje území 
metropolitních oblastí

o jasně definované společné problémy a společná opatření – existence 
integrované strategie

o orientační finanční příděl v několika prioritních osách (několika) OP 
o větší odpovědnost za realizaci projektů partnerů, nutná dohoda s partnery
o širší partnerství – obce v aglomeraci, kraj, významné instituce a podniky 

apod.
o nejde o peníze pouze pro dvě centrální města, ale pro všechny relevantní 

partnery



PLATFORMA INVESTIC, ROZVOJE A INOVACÍ 

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

pro oblast investic 

pro oblast rozvoje 

posílit konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje 
prostřednictvím vzájemné koordinace a aktivní spolupráce 
klíčových aktérů 

www.cirihk.cz

pro oblast inovací 

podpora rozvoje regionu založeného na inovacích a výsledcích 
výzkumu a vývoje 

realizace společné vize regionu směřující k posílení excelence 
Královéhradeckého kraje



Základní pilíře Platformy investic, rozvoje 

a inovací

www.cirihk.cz



Platforma investic, rozvoje a inovací

Platforma investic, rozvoje a inovací

Královéhradecký kraj Statutární město Hradec Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací

www.cirihk.cz

Královéhradecký kraj Statutární město Hradec Králové

Czechinvest Technologické centrum Hradec Králové

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Do Platformy jsou postupně zapojovány instituce a podniky 

působící v regionu



Strategie inteligentní specializace RIS 3 v KHK

Klíčové oblasti změn

o Zvýšení inovační výkonnosti firem

Zvýšit míru podnikatelské aktivity 

Posílit výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem, oborových a

mezioborových seskupení s důrazem na mezinárodní aktivity

o Excelentní veřejný výzkum pro aplikace

www.cirihk.cz

o Excelentní veřejný výzkum pro aplikace

Posílení aplikační výkonnosti výzkumných organizací

o Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace 

Zvýšit kvalitu absolventů a pedagogů 

o Implementace a marketing RIS3

Posílit aktivní spolupráci a vzájemnou koordinaci klíčových aktérů RIS3



Strategie inteligentní specializace RIS 3 v KHK

Domény specializace

o Výroba dopravních prostředků a jejich komponent

o Strojírenství a investiční celky

o Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace (doména 
sdílená s Libereckým a Pardubickým krajem)

www.cirihk.cz

sdílená s Libereckým a Pardubickým krajem)

o Elektronika, optoelektronika, optika, elektrotechnika a IT

o Léčiva, zdravotnické prostředky a lékařská péče (doména sdílena s 
Pardubickým krajem)

o Pokročilé zemědělství a lesnictví



Strategie inteligentní specializace RIS 3 v KHK

Implementační struktury

Strategická funkce – RVVI KHK

Výkonná funkce - CIRI

www.cirihk.cz

Koordinační funkce – S3 manažer

Inovační oborové platformy

S3 projektový manažer



1. Fórum investic, rozvoje a inovací

v Královéhradeckém kraji 2013

Prosinec 2013

Aktuální stav přípravy ČR na nové programové období 2014-2020

www.cirihk.cz

http://www.cirihk.cz/clanky-1.-forum-investic-
rozvoje-a-inovaci-tiskova-zprava.html



Závěr

všechny podklady a aktuální informace dostupné na

www.cirihk.cz

www.partnerstvi.eu

www.strategie2020.cz

www.cirihk.cz

www.strategie2020.cz

dotazy, náměty a připomínky 

rozvoj@cirihk.cz


