Jednání pracovních skupin
Sociální oblast a Zdraví a bezpečnost
Regionální stálá konference
Královéhradeckého kraje
7. 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...

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

Co se odehrálo… Minulé jednání (2. 11. 2018)
• Prezentace krajské strategie a procesu přípravy
• Připomínkování návrhu SWOT analýzy od zástupců zdravotnictví

• V pracovní části byla identifikována řada problémů širšího
(nadregionálního) kontextu – legislativa a omezené finanční prostředky,
konkrétní problémy v oblasti stárnutí obyvatelstva, nedostatku pracovních
sil ve zdravotnictví a sociálních službách, nedostatečné kapacity pro
poskytování vybraných typů zdravotních a sociálních služeb, nedostatečná
osvěta ve školách o potřebnosti zdravotních a sociálních služeb

Návrh zaměření cílů a opatření
Co jsou to cíle:
• Obecná představa o tom, čeho chceme dosáhnout za 5 – 10 let

• Pozitivní formulace, všeobecný konsensus
• Rozčlenění prioritní oblasti na témata k řešení
-

Doprava/mobilita (vnitřní, vnější, dopravní obslužnost, ..)
Cestovní ruch (produkt, infrastruktura, marketing…)
Ekonomika (lidské zdroje, VaVaI, podnikatelská infrastruktura,…)
Vzdělávání (struktura, spolupráce, infrastruktura, …)

Návrh zaměření cílů a opatření
Co jsou to opatření:

• jsou jádrem strategického dokumentu
• 3-5 cílů k dosažení každého cíle
• dosažitelné v dohledné době
- kompetence (garant realizace)
- měřitelnost dosažení cíle
- vůle k realizaci

Návrh zaměření cílů a opatření
SC 2.1 Odpovídající podmínky pro zdravý život populace
• dostupná a kvalitní péče

• podpora zdraví a zdravého životního stylu
• prevence a sport
• Bezpečnost, krizové řízení a IZS
• …
SC 2.2 Sociální stabilita a soudržnost společnosti

• sociální služby a SVL
• integrace a prevence
• aktivní stárnutí a rodina

• dostupné bydlení
• …

Koncept Chytrého regionu

Cíle CHYTRÉHO REGIONU
Zvýšení zájmu o SMART řešení a technologie

Vyhledání, propojování, iniciování
klíčových aktérů
v regionu

II. Podpora
znalostí

Kompletní informační servis v oblasti
chytrých řešení Inspirace příklady dobré
praxe

Koncepční přístupy

Koordinace a spolupráce
Pobízení k zavádění chytrých
řešení a přístupů v regionu

I. Budování
sítě
partnerů

Zjišťování oblastí pro zavádění
chytrých řešení

III. Podpora
SMART řešení

Vyhledávání chytrých řešení pro
potřeby našeho regionu

Chytrá řešení pro rozvoj v tematických oblastech
Technologie
Přístupy

• Doprava
• Životní prostředí
• Energie a energetika
• Veřejný prostor a bydlení
• Veřejná správa

TÉMATA

• Služby – zdravotnictví, sociální služby,…
• Cestovní ruch
• Progresivní obory RIS 3
• Cirkulární ekonomika
• Kreativní průmysl
• Vzdělávání a sociální kapitál
• Další ….

Co se odehrálo… Chytré přístupy zdraví, bezpečnost a sociální oblast
Analýza praxe v území (příklady dobré praxe)
Název chytrého
řešení/přístupu

Místo
realizace

Stav
realizace

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

Kiss Sharp

KHK

realizováno

Aplikace do mobilního telefonu, která vyšle k lidem postiženým srdeční
příhodou proškolené dobrovolníky dřív, než dorazí sanitka

Anděl na drátě

Dobruška
Mělčany

realizováno Asistenční a tísňová péče pro seniory

Zasílání informací
formou SMS.

Některé obce
realizováno
KHK

Informační protipovodňová a krizová služba pro rychlejší a operativnější
informování občanů.
Např.: Dvůr Králové n.L., Jičín, Trutnov, Hostinné, Meziměstí, Vysoká n.L.,
Mikroregion Nechanicko, Kopidlno, Drahoraz, Ledkov,Mlýnec, Pševes,
Albrechtice nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Česká
Metuje, Úpice, …

Kamerový systém
(inteligentní)

Některé obce
realizováno
KHK

Např.: Jičín, Libáň, Kopidlno, Dvůr Králové n.L., Sobotka, Vysoká n.L., …

Mobilní aplikace Můj
Trutnov

Trutnov

realizováno

Mobilní aplikace, která občany informuje o akcích, náhlých závadách,
policejních kontrolách. Občan může zaslat informaci.

Dotace na přístroje
pro místního lékaře

Hořiněves

Hotovo 2017

Podpora služeb, co nejvíce služeb pro občany v místě.

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

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 Sociální oblast a PS Zdraví a bezpečnost – 22. 3. 2019 (3. kolo)

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

Děkujeme za aktivní účast!

Kontakt na
zpracovatele:
Ing. Kateřina Kopecká
strategie@cirihk.cz

