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Strategie rozvoje KHK 2021-27 a tematické koncepce

Proč nová strategie rozvoje KHK 2021+
•
•
•
•
•
•
•

Zákon o regionálním rozvoji, Zákon o krajích
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2027
Příprava na nové programové období EU
Zapojení celého regionu – společná vize
Územní dimenze potřeb a zdrojů
Nové trendy a výzvy
…
Aby byl region připraven na období 21+
Aby byly připraveny kvalitní projekty
…ale především
Aby byl kraj dobrým místem pro život

Chceme reagovat na stávající problémy a budoucí výzvy včetně nových trendů
Konkurenceschopnost našeho regionu
• prosperita firem, nízká přidaná hodnota, rozdílný ekonomický vývoj regionu, trh práce x vzdělávání, zranitelnost
regionu, infrastruktura (sítě), investiční atraktivita regionu,…
Kvalita života a služby pro obyvatele
• demografický vývoj a stárnutí populace, sociální a zdravotní služby, dostupné bydlení, kvalita života v periferii
(dostupnost služeb), měkké faktory kultury, začleňování a bezpečnost, veřejná správa,…
Kvalita životního prostředí kolem nás

• hospodaření s vodou a sucho, povodně, fragmentace krajiny, degradace půdy, kvalita vod, nakládání s odpady,
lokální zatížení ŽP, obnovitelné zdroje, ochrana krajiny, biodiverzita, ekosystémy
Vyvážený a komplexní rozvoj celého kraje
• regionální disparity v kraji, periferní oblasti,
hospodářsky a sociálně ohrožená území,

aglomerace, sociálně vyloučené lokality,
spolupráce v regionu,…

Naše společná vize a priority
KHK 2030
Královéhradecký kraj je
atraktivní a prosperující region,
se spokojenými lidmi a dobrou kvalitou života,
respektující principy udržitelného rozvoje

Konkurenceschopný region
• Rozvoj znalostní ekonomiky a inovací
• Růst investiční atraktivity regionu
• Podpora zaměstnanosti a vzdělávání
Zdravá, stabilní a soudržná společnost
• Rozvoj kultury, sportu a zdraví
• Sociální začleňování a stárnutí
• Dostupné bydlení a služby
Efektivní infrastruktura a dostupnost
• Rozvoj mobility a infrastruktury
• Zvyšování energetické účinnosti
• Podpora digitálních technologií

Vyvážený rozvoj a správa území
Vyrovnávání územních disparit v kraji
Efektivní plánování a správa území
Spolupráce regionálních partnerů

Kvalitní a čisté životní prostředí
• Adaptace na klimatickou změnu
• Šetrné a udržitelné hospodaření
• Ochrana přírodních ekosystémů

