Jednání pracovní skupiny
Životní prostředí
Regionální stálá konference
Královéhradeckého kraje
11. 2. 2019, Hradec Králové

Program jednání PS

9:00 – 9:30

Úvodní informace

9:30 – 10:30

Pracovní část ve skupinách

10:30 – 11:00

Diskusní část v plénu

Úvodní informace

Potřeby našeho kraje – strategie 2021+
• Co území potřebuje a chce (financování EU, národní, krajské,…)
• Iniciovat přípravu projektových záměrů na území kraje

• Naplňování databáze projektových záměrů

EU 21+

Regionální
akční plán

Strategie
regionálního
rozvoje ČR
21+

Mít připravené projekty na roky 2021+

Strategie
rozvoje
kraje 21+

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
Spolupráce
s regionálními
pracovníky,
odbory KÚ
KHK a PS
RSK

říjen – listopad 2018
jednání 10 PS
PS Doprava
PS Sociální oblast + PS Zdraví
PS Životní prostředí a zemědělství
PS Cestovní ruch a kultura
PS Zaměstnanost + PS Vzdělávání
PS Výzkum, inovace a podnikání
PS Obce a města + PS Venkov

ANALYTICKÁ ČÁST

Profil +
šetření

Problémová
analýza

SWOT
analýza

2018

2019
NÁVRHOVÁ ČÁST (vize, cíle, opatření)

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST + akční plán

13. 12. 2018 jednání RSK

www.chytryregion.cz/strategie

Problémové okruhy
• Konkurenceschopnost – prosperita firem, nízká přidaná hodnota, rozdílný
ekonomický vývoj regionu, trh práce x vzdělávání, zranitelnost regionu,
infrastruktura (sítě), investiční atraktivita regionu,…
• Kvalita života, služby – demografický vývoj, stárnutí populace, sociální a
zdravotní služby, bydlení, kvalita života v periferii (dostupnost služeb), měkké
faktory kultury, místní spolupráce, SVL, začleňování, veřejná správa, bezpečí
• Kvalita environmentálního prostředí – hospodaření s vodou, sucho, povodně,
fragmentace krajiny, degradace půdy, kvalita vod, nakládání s odpady, lokální
zatížení ŽP, obnovitelné zdroje, ochrana krajiny, biodiverzita, ekosystémy
• Vyvážený rozvoj – regionální disparity v kraji, periferní oblasti, hospodářsky a
sociálně ohrožená území, aglomerace, sociálně vyloučené lokality,…

Témata řešená v pracovních skupinách: doprava, sociální služby, zdravotnictví, vzdělávání,
kultura, cestovní ruch, inovace…

Územní průměty: venkov, aglomerace, města, hospodářsky ztrátová území, SVL,… prohlubování
územních disparit...

Chytré přístupy v životním prostředí
Analýza praxe v území (příklady dobré praxe)
Název chytrého řešení/přístupu Místo

Dataloggery

Dvůr
Králové nad
Labem

Dálkově odečítané vodoměry
(smart metering)

Dvůr
Králové nad
Labem

Rok

Monitoring sítě realizuje MěVaK DKnL prostřednictvím dataloggerů =
opatření na vyhledávání skrytých úniků vody na základě zachyceného zvuku
2017
(šumu) tekoucí vody, procento nefakturované vody bylo v uplynulých 2
letech sníženo z 60 % pod hranici 50 %).
Jedná se o speciální hlavice instalované k vodoměrům; přes IoT sítě jsou
zasílána veškerá data týkající se vodoměru (odečty, havárie, upozornění na
neoprávněnou manipulaci s vodoměrem,…). Výhody: zajištění soukromí
2017
(odečet bez vstupu do obydlí); bezpečnost (žádní falešní odečítači); kvalita
(minimalizace rizika reklamací). Osazeno 50 míst, v roce 2019 se počítá s
rozšířením, připravuje se mobilní aplikace.

Spolupráce při testování služeb
Nové Město
v oblasti elektronizované správy
2017
nad Metují
Odpadového hospodářství
Systém třídění odpadů
Systém odpadového
hospodářství MESOH
Využití textilního odpadu
Protipovodňová opatření
Informační povodňová služba

Nový
Hrádek
Nový
Bydžov

Popis řešení (stručně o co se jedná, pokud není patrné z názvu)

Ověření možností využití „smart“ řešení sledování naplněnosti kontejnerů
na odpady na území Nového Města nad Metují a zveřejnění dat o
naplněnosti kontejnerů pro občany města.

/

Městys díky organizaci třídění odpadů a zejména spoluprací ze ZŠ není
v rámci odpadového hospodářství ztrátový.

2019

Nový motivační a evidenční systém nakládání s komunálním odpadem.

Textil z kontejnerů bude nejprve roztříděn a jeho „použitelnější“ část bude
Čermná nad
2018 využita v rámci projektu Uptee, v rámci kterého dochází k výrobě nového
Orlicí
funkčního oblečení; zbytek textilu bude předán k dalšímu zpracování.
Varovný protipovodňový systém obce Rudník - srážkoměry, průtokové
Rudník
2018
měřiče, SMS-infokanál + napojení na IZS.
Město Jičín nabízí majitelům objektů (nemovitostí) nacházejících se v
Jičín
2017 záplavovém území řeky Cidliny a Valdického potoka informační povodňovou
službu.

VIZE KHK 2030
Konkurenceschopný region

Zdravá, stabilní
a bezpečná společnost
Královéhradecký kraj je
atraktivní a prosperující region,
se spokojenými lidmi a dobrou kvalitou života,
respektující principy udržitelného rozvoje

Efektivní infrastruktura
a dostupnost

Kvalitní a čisté
životní prostředí
Vyvážený rozvoj
a správa území

• Atraktivní region – pro lidi k bydlení a práci, pro investory i pro turisty…
• Prosperující region – zdravá ekonomika, znalosti a inovace, podnikání, školy/firmy
• Spokojení lidé – vzdělaní, bezpeční, sociálně stabilní, zdraví…
• Kvalita života – infrastruktura, občanská vybavenost, dostupnost služeb, kulturní život
a volný čas…
• Udržitelný rozvoj – důraz na ŽP, vyvážený rozvoj území, šetrné hospodaření,
strategické a uzemní plánování…

5 strategických priorit SRKHK 2021+
I. Konkurenceschopný region
1.1 znalostní ekonomika a prostředí pro rozvoj podnikání – inovace a výzkum, PZ a
investiční příležitosti, sociální podnikání, kreativní odvětví,…
1.2 kvalifikované lidské zdroje a kvalitní vzdělávání – vzdělávání a školství,
adaptabilita pracovní síly, zaměstnanost a integrace, pakt,…

1.3 rozvinutý a využívaný potenciál cestovního ruchu – infrastruktura CR a
propagace, destinační management, regionální produkty CR,…

II. Zdravá, stabilní a soudržná společnost
2.1 odpovídající podmínky pro zdravý život populace – podpora zdraví a zdravý
životní styl, prevence a sport, bezpečnost a IZS,…
2.2 sociální stabilita a soudržnost společnosti – sociální služby a SVL, integrace a
prevence, aktivní stárnutí a rodina, dostupné bydlení,…
2.3 vysoká úroveň kultury a trávení volného času – kulturní vyžití a živá kultura,
kulturní dědictví, volnočasové aktivity,…

III. Efektivní infrastruktura a dostupnost
3.1 kvalitní dopravní infrastruktura a dostupnost regionu – páteřní infrastruktura,
dopravní dostupnost, bezpečnost a řízení dopravy, čistá mobilita,…
3.2 rozvinutá ICT infrastruktura pro digitální společnost – vysokorychlostní
internet, elektronizace a digitalizace, internet věcí a open data,…
3.3 efektivní využívání energetických zdrojů – obnovitelné zdroje energie,
energetické úspory, energetický management,…

IV. Kvalitní a čisté životní prostředí
4.1 rozmanitá biodiverzita a ochrana přírody a krajiny – ochrana přírodních prvků,
ÚSES a NATURA, biodiverzita a zeleň, EVVO,…
4.2 šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření – zemědělství a lesnictví, půda a
vodní hospodářství, ochrana před suchem a vodou,…
4.3 eliminace negativních dopadů člověka na ŽP – ekologické zátěže a BF,
znečištění ovzduší a hluk, odpady a cirkulární ekonomika,…

V. Vyvážený rozvoj a správa území
5.1 eliminace územních disparit a řešení regionálních specifik – hospodářsky slabé
regiony, venkov a periferie, aglomerace a vazba město-venkov,…
5.2 efektivní a transparentní veřejná správa – debyrokratizace, procesy a řízení ve
veřejné správě, systém veřejných financí a dotací,…
5.3 koordinované plánování a vysoká míra spolupráce – strategické a územní
plánování, chytré přístupy a síťování, role MAS a DSO,…

Pracovní část
ve skupinách

Návrh zaměření cílů a opatření 1/2
SC 4.1 Rozmanitá biodiverzita a ochrana přírody a krajiny
• aktivní ochrana přírody a krajiny a péče o krajinu
• zachování druhové rozmanitosti
• sídelní zeleň
• podpora a rozvoj systému EVVO
• …
SC 4.2 Šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření
• ochrana proti povodním a vlivu nadměrného sucha
• ochrana zemědělského půdního fondu
• podpora zemědělství, lesnictví, rybářství a místní produkce
•…

Návrh zaměření cílů a opatření 2/2
SC 4.3 Eliminace negativních dopadů člověka na ŽP
• efektivní a ekologické odpadové hospodářství
• odstraňování a monitoring starých ekologických zátěží
• snižování koncentrace znečišťujících látek v ovzduší
• snižování hlukové zátěže
• ochrana vod a vodních zdrojů
• modernizace vodovodní a kanalizační infrastruktury včetně ČOV
•…

Diskusní část
v plénu

Co bude dál…

Co dál v roce 2019
Návrhová část strategie:
Priority, cíle – leden/únor 2019 – 2. kolo jednání PS
Opatření, aktivity – březen/duben 2019 – 3. kolo jednání PS
PS Cestovní ruch a kultura

15. 1. 2019

19. 3. 2019

PS Doprava

18. 1. 2019

12. 3. 2019

PS Zaměstnanost + PS Vzdělávání + VaVaI

29. 1. 2019

9. 4. 2019

PS Kultura (nová PS)

6. 2. 2019

PS Sociální oblast + PS Zdraví a bezpečnost

7. 2. 2019

22. 3. 2019

PS Životní prostředí a zemědělství

11. 2. 2019

4. 4. 2019

PS Obce a města + PS Venkov

15. 2. 2019

16. 4. 2019

Setkání regionálních odborných pracovníků ORP

5. 3. 2019

15. zasedání RSK KHK

6. 3. 2019 v řešení

16. zasedání RSK KHK

přelom duben/květen 2019

Finální verze – duben 2019 ˃˃ Hodnocení SEA

OP Životní prostředí 2021+
•
•
•
•
•
•
•
•

Ochrana a péče o přírodu
Péče o půdu
Voda a vodní hospodářství
Kvalita ovzduší
Brownfields s ekologickou zátěží
Podpora výrobků splňující požadavky na efektivní spotřebu zdrojů
Účinné nakládání s odpady
Využití druhotných surovin

IROP – ŽP v obcích a městech
PRV – zemědělství,…
------------------------------------------------------Bariéry čerpání v OP 2014 – 2020 – energetické úspory, zeleň v
sídlech, protipovodňová ochrana,…

Co nás čeká?
Pošleme Vám závěry z PS
Žádáme Vás o připomínky
Zapojte se do mapování bariér čerpání dotací a bílých míst
Začne sběr projektových záměrů 2021+
Regionální stálá konference KHK – 6. 3. 2019
PS Životní prostředí a zemědělství – 4. 4. 2019 (3. kolo)

www.chytryregion.cz/strategie
strategie@cirihk.cz

Děkujeme za aktivní účast!

Kontakt na
zpracovatele:
Mgr. Kateřina Pourová
strategie@cirihk.cz

