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Vážení,
rok 2016 přinesl další výzvy a možnosti. I náš kraj a my se snažíme, abychom využili toho, co se
nabízí pro rozvoj našeho regionu. Přečtěte si, co nového se odehrává na poli regionálního
rozvoje, dotací, podnikání, inovací, …
Připravili jsme publikace o dotačních možnostech, stavu čerpání dotací, rozvojových plánech,
máme funkční konzultační místa. Chceme Vám být dobrým a prospěšným partnerem a těšíme se
na spolupráci s Vámi.
S přáním pěkných dnů a dobrých
rozvojových projektů a nápadů.

Zita Kučerová,
ředitelka Centra investic,
rozvoje a inovací

Jedeme na plné obrátky i v programovém období EU 2014 - 2020
Královéhradecký kraj se intenzivně připravuje na realizaci projektů
v programovém období EU 2014 - 2020. Kraj klade důraz na spolupráci se všemi regionálními partnery za účelem intenzivního
a efektivního čerpání prostředků Evropské unie. Jako krajská
příspěvková organizace zajišťujeme přípravu kraje na stávající
programové období. Královéhradecký kraj je jedním z nejlépe
připravených regionů České republiky, což dokazuje i skutečnost,

že jako první zpracovatel podal žádost o podporu na projekty, a to
již v roce 2015. Následně, v první polovině ledna tohoto roku, bylo
dokonce vydáno úplně první rozhodnutí o poskytnutí dotace
k jednomu z našich projektů.
Současně je také dbáno na naplňování principu územní dimenze,
jejíž koordinaci a implementaci má v každém kraji na starosti tzv.
regionální stálá konference.

Informační zpravodaj regionální rozvojové agentury

Spolupráce regionálních aktérů
Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK) podnikatelský sektor, akademickou
zpravodaj
regionální rozvojové
sféru, úřad práce
a další. Poradními
byla založena na principu spolupráce a partnerství v září 2014 jakoInformační
první v celé České republice. Každou orgány RSK jsou pracovní skupiny,
REGIONÁLNÍ
STÁLÁ KONFERENCE
RSK
tvoří zástupci regionálních part- vždy zaměřené na stěžejní tematické
KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE
nerů zastupující příslušné sektory: oblasti daného regionu. Členové pracovkraj, obce, neziskové organizace, ních skupin jsou vždy významní aktéři a experti
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na daná témata. Královéhradecká RSK má celkem 18 členů a devět
pracovních skupin.
Co je hlavním úkolem RSK?
˘

Podporovat absorpční kapacitu regionu

˘

Sledovat a propojovat územní potřeby a priority regionálních
aktérů v území

˘

Směřovat k efektivnímu čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů do území kraje

V rámci aktivit Sekretariátu RSK spolupracujeme nejen se zástupci
15 místních akčních skupin (MAS) naplňujících komunitně
vedený místní rozvoj (CLLD) převážně ve venkovských oblastech,
ale i s Hradecko-pardubickou aglomerací, jež bude realizovat tzv.
integrovanou územní investici (ITI). Kraj skrze Sekretariát RSK
Královéhradeckého kraje pro MAS poskytoval poradenské služby
při zpracování strategických dokumentů, v případě ITI se podílel
na zpracování strategického dokumentu pro reálné zacílení
investic a nadále bude velmi úzce spolupracovat s realizátory

tohoto integrovaného nástroje.
Vyústěním regionální spolupráce jsou rovněž Krajský akční plán
vzdělávání (KAP) pro střední a vyšší odborné školy a Místní akční
plány vzdělávání (MAP) pro oblast základního školství.
Více aktuálních informací o RSK KHK se dozvíte na
www.rskkhk.cz nebo www.partnerstvi.eu.

Informovanost v regionu je důležitá
V rámci přípravy na úspěšnou realizaci projektů podpořených
nejen z fondů EU pořádáme již několik let pravidelné informační
semináře pro zástupce obcí a další regionální subjekty. Spravujeme webový portál www.rskkhk.cz, který je pro každého aktéra
v kraji zdrojem aktuálních informací a zároveň určitým rozcestníkem pro podrobnější potřebné informace.
Jako Sekretariát Regionální stálé konference Královéhradeckého
kraje (RSK KHK) poskytujeme všem obcím v kraji, ale i dalším
regionálním aktérům, poradenský servis a konzultace na téma

SETKÁNÍ
ZÁSTUPCŮ OBCÍ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE

dotací a strategického plánování. Komunikujeme s potenciálními žadateli v regionu
i s řídícími orgány operačních programů.
V uplynulých letech jsme uspořádali velké konference, tu poslední na téma
„Příležitosti pro region 2014 - 2020“. Několik stovek zástupců obcí Královéhradeckého kraje tak mohlo vyslechnout a prodiskutovat celou řadu novinek na poli
operačních programů, z nichž je možné čerpat. Účastníci konference obdrželi
stejnojmennou publikaci, kterou jsme na podzim loňského roku zpracovali. Publikace
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byla postupně distribuována do každé ze 448 obcí v kraji ve spolupráci s dobrovolnými svazky obcí. Elektronickou verzi publikace
si můžete stáhnout na našich stránkách
http://www.cirihk.cz/prilezitosti.
I v letošním roce probíhá řada setkání, například celokrajská konference v Hradci Králové (19. 10. 2016) či třetí ročník regionálních workshopů pro zástupce obcí v každém okrese Králové-
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hradeckého kraje: 20. 6. 2015 v obci Bukvice, 21. 6. 2015 v obci
Lodín, 22. 6. 2015 v městysu Mladé Buky, 23. 6. 2015 v obci
Pohoří, 24. 6. 2015 v obci Suchý Důl. Obsahem těchto vždy
úspěšných setkání v regionech je téma čerpání evropských
a krajských dotací, informace ze strany Královéhradeckého kraje,
CIRI a místních akčních skupin v oblasti regionálního rozvoje a na
závěr oblíbená prezentace hostitelské obce včetně úspěšných
projektů se sdílením dobré praxe.

Sociální podnikání fenoménem
Jistě jste již slyšeli o dynamicky se rozvíjejícím oboru sociálního podnikání. Naší
úlohou je popularizovat a zvyšovat
informovanost v oboru. V rámci Regionálního centra podpory sociálního
podnikání zajišťujeme konzultační či vzdělávací činnosti a snažíme se přispívat ke vzniku řady
nových rozvojových záměrů. Naši odborní konzultanti sledují
veškeré novinky a aktualizace, které se v rámci operačních programů na poli sociálního podnikání objevují.
Ve spolupráci se zkušenými lektory ze vzdělávacího centra
Ergoeduka realizujeme vzdělávací semináře. Sami pak pořádáme
workshopy či exkurze do sociálních podniků. Možná jste se některých účastnili i vy sami:
˘ Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik
˘ Sociální podnikání – úvod do problematiky
˘ Personalistika sociálních firem
˘ Obchodní nástroje sociálního podnikání
˘

˘

Ergotep, družstvo invalidů - oddělení kompletace

Podpora sociálního podnikání Operačního programu

Vzhledem ke stále živějšímu zájmu plánujeme do konce roku 2016

zaměstnanost

další vzdělávací semináře a workshopy. Můžete se těšit například

Exkurze do sociálních podniků Pro-Charitu s.r.o., Sdružení

na oblast sociálního zemědělství či gastropodnikání. Pro aktuální

Neratov, Ergotep, družstvo invalidů

informace sledujte stránky http://www.cirihk.cz/socpodnikani.

Aktuální dotační možnosti nejen pro obce
Potýká se Vaše obec s problematikou prevence vzniku odpadů či
jejich následného energetického využití, cítíte potřebu posilovat
přirozené funkce krajiny či zlepšit kvalitu prostředí v sídlech,
případně snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie?
Pak neváhejte prostudovat aktuální výzvy Operačního programu
Životní prostředí: http://www.cirihk.cz/opzp.

Neméně zajímavá témata nabízí aktuální výzvy v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu: zvýšení
podílu udržitelných forem dopravy, zvýšení připravenosti k řešení
a řízení rizik a katastrof, zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi, rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotních služeb a péče o zdraví, zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, posílení ochrany
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a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, posílení komunitně

Více na: http://www.cirihk.cz/irop.

ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby
se lépe mohly uplatnit na trhu práce; podporu ohrožených dětí
a rodin a procesů v SPOD či pro podporu strategií komunitně
vedeného místního rozvoje, pak využijte výzev Operačního
programu Zaměstnanost.

Pokud sháníte dotační příležitosti pro: aktivity zaměřené na zvý-

Více o výzvách OPZ naleznete na: http://www.cirihk.cz/opz.

šení zaměstnanosti nezaměstnaných osob; možnost budování

Jsou pro Vás zmíněná témata zajímavá a aktuální? Ozvěte se, rádi
Vám poskytneme dotační konzultace.

vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

a provoz mikrojeslí; aktivity zaměřené na zvýšení kompetencí osob

Více lepších pracovních příležitostí v regionu

Pakt zaměstnanosti
Královéhradeckého
kraje
V červnu se náš region připojuje k ostatním, kteří již Pakt
zaměstnanosti ve svých krajích realizují. O co se ve skutečnosti
jedná? Pakt je nástrojem dlouhodobé spolupráce a koordinace
partnerů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a ekonomického
rozvoje. Je vyústěním navázané spolupráce sedmi signatářů:
Královéhradeckého kraje, Krajské pobočky Úřadu práce ČR,

Statutárního města Hradec Králové, Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého kraje, Regionální rady odborových svazů
v KHK, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Centra
investic, rozvoje a inovací.
Hlavní cíle, jako například vytváření podmínek pro vznik
pracovních příležitostí či odstraňování nerovností na trhu práce,
budou realizovány skrze dílčí projekty paktu. Jedním z prvních,
který se již připravuje, je projekt „Zaměstnaný absolvent“.
„Pokusíme se zajistit práci všem,
kdo pracovat chtějí, a lepší práci těm,
kteří chtějí odborně růst.“

Spojujeme profesionály progresivních oborů
Přesně toto motto zastřešuje nově vznikající Platformu investic,
rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje (PIRI). Spolupráce
klíčových partnerů, tedy Královéhradeckého kraje, Statutárního
města Hradec Králové, regionální kanceláře Agentury CzechInvest
pro Královéhradecký kraj, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Technologického centra Hradec Králové,
a Centra investic, rozvoje a inovací nabídne:
˘

Propojování podnikatelské sféry s veřejnou správou a akademickým sektorem

˘

Konzultaci při financování výzkumu, vývoje a inovací

˘

Asistenci při transferu znalostí a technologií

˘

Pomoc při rozvíjení konkurenceschopných oborů v regionu

˘

Rozvoj prostředí pro začínající podnikatele

˘

Mapování podnikatelského prostředí regionu

˘

Podporu podnikání s nižší náročností na inovace

˘

Podporu exportní aktivity firem

Zprostředkování mezinárodní spolupráce firem

˘

Informace o investičních příležitostech v regionu

Ideálním nástrojem pro zvýšení spolupráce mezi firmami
a výzkumnými organizacemi jsou Inovační vouchery, které
umožňují malým a středním podnikům nákup poradenských,
expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben. Podmínkám
pro získání dotace se věnuje i červnový workshop nesoucí stejné
jméno.
Veškeré dostupné informace naleznete na stránkách
www.proinovace.cz.

Kontakt
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INVESTIC, ROZVOJE
A INOVACÍ

˘

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

