Regionální stálá konference KHK
4. zasedání 8. 9. 2015, Hradec Králové

Program zasedání RSK
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Úvod
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Stanovení zapisovatele zápisu z jednání RSK
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Schválení programu jednání RSK

4.

Schválení změn v nominaci členů a stálých hostů RSK
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Schválení přizvaných hostů na jednání RSK
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Kontrola plnění úkolů z 3. jednání RSK dne 26.5.2015
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Aktuální informace EU 2014 +, výzvy OP
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ITI Hradecko-pardubické aglomerace – aktuální informace
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CLLD: Místní akční skupiny v KHK – aktuální informace

10. Informace z jednání pracovních skupin RSK a sekretariátu RSK
11. Regionální akční plán KHK – aktualizovaná verze
12. Krajské silnice z IROP 1.1 – seznam, alokace, vazba na RAP
13. Akční plány vzdělávání na území KHK (KAP + MAP)
14. Aktivity KHK v oblasti podnikaní, výzkumu a zaměstnanosti
15. Různé, diskuse
16. Závěr
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Aktuální informace EU 2014+
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
zástupce MMR

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE
Hradecko-pardubické aglomerace
PhDr. Karel Vít, Ph.D. - Magistrát města Hradec Králové

Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje - MAS v KHK
Mgr. Petr Kulíšek – Krajská síť NS MAS ČR KHK

Informace z jednání pracovních skupin RSK
a sekretariátu RSK
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. - CIRI

Regionální stálá konference KHK
Aktivity RSK od posledního jednání RSK 26.5.2015
 jednání pracovních skupin RSK
 aktualizace Regionálního akčního plán KHK
 pokračování v mapování absorpční kapacita KHK
(sběr projektových záměrů), http://www.cirihk.cz/absorpce
 5 setkání starostů v regionu (červen 2015)
 konzultace potenciálním žadatelům
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PRACOVNÍ SKUPINY RSK

1. společné jednání pracovních skupin
Obce a města a Venkov
29. 5. 2015
Informace z jednání Regionální stálé
konference Královéhradeckého kraje
Informace o přípravě Krajského akčního
plánu vzdělávání Královéhradeckého kraje
Tvorba místních akčních plánů vzdělávání na území Královéhradeckého
kraje
Pozice MAS v rámci podpory vzdělávání 2014-2020
Výstupy projektu „Obce sobě“
Příprava funkčních partnerství v Královéhradeckém kraji
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PRACOVNÍ SKUPINY RSK

2. společné jednání pracovních skupin
Obce a města a Venkov
3. 7. 2015
účast zástupce MŠMT
celkem cca 60 účastníků

Současný stav akčního plánování a budování funkčního partnerství v oblasti
předškolního a primárního vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Aktuální informace k připravované výzvě MAP
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PRACOVNÍ SKUPINY RSK

Jednání pracovní skupiny
Vzdělávání
3. 7. 2015
účast zástupce MŠMT
Téma vzdělávání v RAP
Královéhradeckého kraje
Aktuální stav ITI Hradecko - pardubické aglomerace v oblasti vzdělávání
Informace o přípravě projektu Krajského akčního plánu vzdělávání
Aktuální informace k připravované výzvě KAP
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REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ SE STAROSTY

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst
ze zdrojů Evropské unie a Královéhradeckého kraje
v období 2014 – 2020
5 setkání dle okresů (červen 2015)
cca 150 účastníků
Dotace z fondů Evropské unie 2014 – 2020
Dotace Královéhradeckého kraje 2015+
Program obnovy venkova KH kraje
Problematika ÚAP a jejich využitelnost v praxi
Hradecko-pardubická aglomerace
Místní akční skupiny v KHK
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Regionální akční plán
Královéhradeckého kraje

RAP – aktivity dle tematických oblastí
6 tematických oblastí - 28 aktivit RAP KHK (viz podklad):
Tematická oblast 1: Dopravní dostupnost a mobilita – 5 aktivit
Tematická oblast 2: Životní prostředí a energie – 6 aktivit
Tematická oblast 3: Sociální začleňování, zdraví a bezpečnost – 6 aktivit
Tematická oblast 4: Zaměstnanost a vzdělávání – 6 aktivit
Tematická oblast 5: Výzkum, inovace a podnikání – 2 aktivity
Tematická oblast 6: Veřejná správa a kultura – 3 aktivity
www.cirihk.cz

RAP KHK
verze 26. 5. 2015
- odesláno na MRR
- bez připomínek z MMR
verze 27. 8. 2015
- aktualizace textové části na základě připomínek
- aktualizace tabulkové části
- finanční plán (silnice IROP 1.1, ITI)
- indikátory (silnice IROP 1.1, ITI)
Příloha RAP:
Seznam projektů financovaných z IROP 1.1 a vazba na úseky splňující
stanovená kritéria programu
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Územní dimenze pro IROP SC 1.1

Příloha RAP – viz. podklady
Seznam projektů financovaných
z IROP 1.1 a vazba na úseky
splňující stanovená kritéria
programu

Název projektu
II/324 Hranice okresu Nymburk - Skochovice
II/324 Prasek - křižovatka s III/32424
II/308 Hradec Králové, Slatina - Černilov
II/308 Libřice - hranice okresu Rychnov nad Kněžnou
II/308 Černilov
II/308 Černilov - Libřice
II/299 Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova
II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova Alej
most ev.č. 501 - 006 Lázně Bělohrad demolice
II/501 Hamerský mlýn - Dolní Nová Ves + 3 mosty
II/303 Pěkov, průtah
II/303 Jetřichov - Broumov
II/285 Nahořany -úprava odvodnění, sanace
II/305 Albrechtice - Borohrádek
Okružní křižovatka silnic II/324 a II/327 v Novém Bydžově

Schválení aktuální verze RAP
a přílohy RAP – seznam
projektů
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II/301 Jívka - Dolní Vernéřovice - rekonstrukce opěrné zdi
II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové n.L.
II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu
III/28520,III/28521 ,II/308 Vrchoviny-Krčín
II/298 Ledce - Opočno
II/301 Trutnov, Petříkovická ul.
II/284 Miletín, vjezd od L.Bělohrad - náměstí +(odvodnění)
II/320 Voděrady - Lično
II/324 Dolní Přím - Stěžery
II/567 Horní Kostelec - Zbečník
II/325 Chlum - Žiželeves -Velký Vřešťov - Mostek I. etapa
II/303 Bukovice u Berku
II/300 Trutnov - Prkenný Důl - Žacléř - Královec I+II.etapa
II/281 Sobotka - Újezd pod Troskami
II/326 Bašnice - Vinice - I/35
Další projekty dle aktuálního stavu připravenosti

Informace dle přílohy výzvy IROP 1.1
Krajní
Krajní
Třída Číslo
bod
bod
silnice silnice
úseku
úseku
II
324
12,994
13,944
II
324
25,855
28,105
II
308
3,780
6,297
II
308
12,030
12,998
II
308
7,504
8,500
II
308
8,500
11,431
II
299
0,547
II
501
9,628
10,782
II
501
9,938
9,982
II
501
6,492
7,100
II
303
19,48
22,04
II
303
25,18
29,149
II
285
23,631
24,071
II
305
0,831
7,062
II
324
křížení II/324 a II/327
v Novém Bydžově
II
327
II
301
17,778
17,854
II
299
19,829
22,768
II
286
2,538
8,332
0,850
III
28520
0,150
III
28521
0,400
II
308
II
298
22,707
33,819
II
301
0,000
1,005
II
284
39,000
39,482
II
320
5,619
11,979
II
324
38,405
41,676
II
567
3,155
5,995
9,500
II
325
0,329
II
303
II
300
24,875
40,167
II
281
4,650
13,860
II
326
13,940
15,760

Podkladový materiál pro MMR – IROP 1.1
Podkladový materiál pro vyjednávání s ŘO IROP
Informace o projektech, které budou předloženy ve výzvě č. 1
Celková očekávaná výše příspěvku Unie:

1 200 000 000

Souhrn hodnot indikátorů:
Celková délka nově postavených silnic:
= 0 km
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic:
= 98 km
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Kč

Akční plány vzdělávání
Krajský akční plán vzdělávání (KAP)
Místní akční plány vzdělávání (MAP)

Krajské akční plány vzdělávání

Krajská úroveň – střední školství
Základní priority MŠMT:
 Podnikavost a iniciativa
 Polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO)
 Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
 Kariérové poradenství
 Školy jako centra dalšího vzdělávání
 Inkluzivní vzdělávání
Další témata:
Klíčové kompetence a rozvoj cizích jazyků napříč tématy, regionální specifika
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Místní akční plány vzdělávání

zaměřené na předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a zájmového
vzdělávání.
zpracovány na území s funkčním partnerstvím
vznik/ fungování partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích organizací
v místěE
Základní priority: Rozvoj kvality vzdělávání - MŠ, ZŠ
•

čtenářská a matematická gramotnost (u MŠ i přírodovědná)

•

vybavení a infrastruktura

•

otevřenost a inkluzivita vzdělávání v MŠ, ZŠ

•

dostupnost kvalitního vzdělávání MŠ, ZŠ

Mapovány taktéž oblasti:
•

podnikavost a iniciativa

•

polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO)

•

kariérové poradenství
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Místní akční plány vzdělávání (MAP)
Citace z návrhu metodiky
Vymezení hranice území pro realizaci MAP a určení oprávněného žadatele za dané
území potvrdí svým Stanoviskem územně příslušná Regionální stálá konference. Při
formálním hodnocení projektové žádosti se posuzuje soulad území dopadu
uvedeného v žádosti o podporu s územím uvedeným ve Stanovisku územně příslušné
Regionální stálé konference (povinná příloha projektové žádosti). Stanovisko RSK musí
obsahovat jasné vymezení území dopadu projektu a jednoznačnou identifikaci
oprávněného žadatele za dané území.
Možnosti změny hranice MAP
Pokud je nutné, z důvodů přirozených lokálních funkčních partnerství, aby hranice
MAP byla rozšířena nebo zúžena o jednotlivé školy, které leží v jiném území ORP, je to
možné po dohodě se sousedním územím ORP. Jelikož MAP vzniká na základě dohody
v území, je nutné respektovat přirozené lokální a funkční partnerství. Každá školská
právnická osoba (dle RED IZO) může být zahrnuta pouze v jednom MAP.
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Místní akční plány vzdělávání (MAP)
Dle návrhu metodiky tvorby MAP:
1 ORP = 1 MAP = 1 projektová žádost
Zapojení min. 8 škol
Zapojení 70% všech škol v území (MŠ + ZŠ)
Postup v KHK:
Informace předány na jednání pracovních skupin RSK (květen, červenec 2015)
Osloveny MAS a ORP – proběhla jednání v regionech – v regionech
vyjednávány dohody mezi ORP a MAS
Dohody postupně zaslány na Krajský úřad KHK
Mustr „Potvrzení RSK“ (viz podklady) – podpis předsedy RSK
Není finální verze metodiky pro tvorbu MAP!
www.cirihk.cz

Území a nositel pro MAP v KHK
Dle návrhu metodiky:
Regionální stálá konference
vymezuje jednotlivá území pro
realizaci MAP včetně žadatele.
Stanovisko Regionální stálé
konference k místnímu akčnímu
plánování na území správního
obvodu ORP respektující lokální
partnerství - Podpis předsedy RSK
RSK souhlasí s vymezením
území a nositelů MAPů v území
Královéhradeckého kraje dle
předložených podkladů a
pověřuje předsedu RSK
podpisem Stanovisek, za
podmínky, že znění Stanovisek a
podklady pro jejich vydání a
podpis, budou odpovídat
finálním podmínkám
stanoveným MŠMT.

ORP

Nositel

Vymezení území pro MAP

Podepsané
prohlášení
žadatele a
řešitele

Dvůr Králové nad
Labem

MAS Královédvorsko,
z.s.

Celé území ORP Dvůr Králové nad Labem,
dohoda uzavřena

ANO

Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ,
o.p.s.

Celé území ORP Kostelec nad Orlicí mimo obec
Doudleby nad Orlicí. Dále včetně obcízřizovatelů mikroregionu Třebechovicko a
Černilovkso ( Černilov, Lejšovka, Libřice, Výrava,
Jílovice, Libníkovice, Librantice, Vysoký Újezd,
Blešno, Jeníkovice, Ledce, Třebechovice pod
Orebem, Běleč nad Orlicí)

ANO, chybí
podepsat
přidané
obce

Rychnov nad
Kněžnou

MAS Sdružení SPLAV,
z.s.

Celé území ORP Rychnov nad Kněžnou a dále
obec Doudleby nad Orlicí

ANO

Dobruška

MAS POHODA
venkova, z.s.

Celé území ORP Dobruška a dále obce Nový
Hrádek a Česká Čermná (ORP Náchod)

ANO

Nové Město nad
Metují

MAS POHODA
venkova, z.s.

Celé území ORP Nové Město nad Metují

ANO

Náchod

MAS Stolové hory

Celé území ORP Náchod vyjma obcí Nový
Hrádek a Česká Čermná

ANO

Jaroměř

MAS Mezi Úpou a
Metují, z. s.

Celé území ORP Jaroměř

ANO

Broumov

MAS Broumovsko+,
z.s.

Celé území ORP Broumov

ANO

Trutnov

MAS Království –
Jestřebí hory, o.p.s.

Celé území ORP Trutnov a dále obec Čermná
(ORP Vrchlabí)

ANO

Vrchlabí

Město Vrchlabí

Celé území ORP Vrchlabí vyjma obce Čermná

ANO

Jičín

MAS Otevřené
zahrady Jičínska, z.s.

Celé území ORP Jičín

NE, bude
dodáno

Hořice

MAS Podchlumí, z.s.

Celé území ORP Hořice

ANO

Nový Bydžov

Společná CIDLINA,
z.s.

Celé území ORP Nový Bydžov a dále obce
Chlumecka z ORP HK. (Chlumec nad Cidlinou,
Chudeřice, Kosice, Kosičky, Lovčice, Nové
Město, Lišice, Olešnice, Písek, Klamoš, Stará
Voda, Káranice, Převýšov)

ANO

Nová Paka

DSO Novopacko (v
řešení)

V řešení

NE

Hradec Králové

Město Hradec
Králové

Území ORP Hradec Králové vyjma obcí
Chlumecka (Chlumec nad Cidlinou, Chudeřice,
Kosice, Kosičky, Lovčice, Nové Město, Lišice,
Olešnice, Písek, Klamoš, Stará Voda, Káranice,

ANO

Viz podklady

V řešení, ORP Nová Paka.

MAP
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Aktivity KHK v oblasti podnikaní,
výzkumu a zaměstnanosti
(memorandum, platforma, RIS3,…)

Memorandum o spolupráci a podpoře
v oblasti výzkumu, vývoje, inovací, podnikání a
investic
Účastníci memoranda:
Královéhradecký kraj
Statutární město Hradec Králové
Cíl memoranda:
Využít stávající potenciál Královéhradeckého kraje a
statutárního města Hradec Králové k zajištění dlouhodobé
konkurenceschopnosti a prosperity v regionu, posílit image
zúčastněných stran

Citace návrhu memoranda
•

•

•

•

„Výše uvedené strany si uvědomují význam a potřebu vzájemné výměny informací, spolupráce a koordinace
aktivit v regionu Královéhradeckého kraje v oblasti podpory výzkumu, vývoje, inovací, podnikání a investic.
Strany deklarují zájem postupovat ve vzájemné shodě a součinnosti k naplnění společného cíle směřujícího
k posílení konkurenceschopnosti regionu Královéhradeckého kraje a za tímto účelem uzavřely toto
memorandum.
Strany se rozhodly vytvořit optimální podmínky pro spolupráci v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací,
podpory investičních příležitostí a podpory podnikání a podnikavosti. Hlavním cílem tohoto memoranda je využít
stávající ekonomický potenciál Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové k zajištění
dlouhodobé konkurenceschopnosti s pozitivními dopady na hospodářskou stabilitu, výkonnost a posílení image
zúčastněných stran. Zúčastněné strany jsou připraveny vyvíjet úsilí vedoucí k naplňování účelu a cíle tohoto
memoranda, realizovat úkoly, které pro ně ze spolupráce vyplynou a vzájemně se propagovat jako partneři.
Strany se shodly na prospěšnosti realizace níže uvedených aktivit vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti
Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové:
• společná propagace Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové v oblasti výzkumu,
vývoje, inovací, investičních příležitostí a podpory podnikání,
• prosazování společných zájmů při rozvoji Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové
v oblasti výzkumu, inovací, investičních příležitostí a podpory podnikání,
• realizace společných projektů naplňujících smysl a hlavní cíle tohoto memoranda,
• sdílení veřejně dostupných informací v rámci výše uvedených oblastí vedoucích k podpoře ekonomického
rozvoje Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové.
Předmětem memoranda není závazek stran k poskytnutí jakýchkoli majetkových hodnot na dosažení cílů
Memoranda. Veškeré náklady na činnost související s naplňováním cílů memoranda nesou samostatně ti, kterým
tyto náklady vznikly, a nemají vůči ostatním účastníkům memoranda nárok na jejich náhradu. Pokud při této
činnosti vzniknou majetkové hodnoty, vlastníky těchto hodnot se stávají ti, kteří se na jejich vzniku podíleli, a to
v poměru stanoveném mírou jejich účastnictví.“

Platforma investic, rozvoje a inovací KHK
• Regionální platforma

• Nalézt a posílit vzájemnou spolupráci mezi firemní sférou,
výzkumnými organizacemi, institucemi podpory inovačního
podnikání a podnikání obecně
• Získat přehled a informace o rozvojových aktivitách na území KHK
(vstupní česko-anglický vědecko-výzkumný a inovační portál regionu)
• Propagace královéhradeckých firem a výzkumných organizací
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Platforma investic, rozvoje a inovací KHK
Webové stránky Platformy investic rozvoje a inovací
• Prezentace činnosti a aktivit Platformy investic, rozvoje
a inovací Královéhradeckého kraje
• Rozcestník pro jednotlivé oblasti řešené Platformou
• Plánované události, akce
• Kompetenční mapa
Královéhradeckého kraje

www.proinovace.cz

Platforma investic, rozvoje a inovací
Vybrané aktivity:
Setkání inovačních firem aneb regionem za výzkumem
Daňové odpočty na výzkum a vývoj
Veletrh komunitárních programů
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Smart akcelerátor RIS3 - povinné výstupy
• Krajská příloha RIS3 – aktualizovaná min. 1 x v průběhu projektu
• Krajský Akční plán RIS3 strategie – vyhodnocovaný a aktualizovaný v
intervalu jednoho roku
• Min. dvě jednání Krajské rady pro inovace/konkurenceschopnost v
průběhu jednoho roku;
• Min. dvě inovační platformy a min. tři jednání v průběhu existence
každé z nich
• Min. tři strategické intervence – projekty – koncepčně připravené k
realizaci v průběhu realizace
• Zpráva krajské RIS 3 strategie – vždy k závěru čtvrtletí každého roku,
a to do dvou měsíců od ukončení čtvrtletí
• Zpráva o postupu realizace – 1x ročně
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Smart akcelerátor RIS3 - povinné výstupy
• Vzdělávací plán pro členy výkonné jednotky a odborné pracovníky
kraje
• Vzdělávací plán pro klíčové partnery
• Zpráva o realizaci vzdělávacího plánu předkládá RIS3 manažer k
seznámení Krajské radě pro inovace/konkurenceschopnost.
• Počet zpracovaných studií a analýz, vč. studií a analýzy založených
na průzkumech v terénu nebo online průzkumech
• Počet zpracovaných studií a analýz, vč. studií a analýzy založené na
průzkumech v terénu nebo online průzkumech, zakončené návrhem
nových intervencí nebo doporučeními modifikace ke stávajícím
intervencím
• Zprávy vyhodnocující efekty realizovaných intervencí – zpráva 1x za
dva roky a vyhodnocení účelově dle potřeby.
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Další aktivity
• Iniciace projektových záměrů
• Jednání PS pro KAP – vzdělávání
• Jednání PS města, venkov, doprava,
sociální, zdravotnictví,…
• Pokračování platformy VVI
• Příprava regionálního centra pro sociální
podnikání – spolupráce KHK, město HK, MPSV, MMR,
Czechnvest, Úřad práce,….
• Workshop k sociálnímu podnikání 22.10. 2015
• Publikace pro obce 2014-2020, 16.10.2015
• Konference Příležitosti pro region 2014-2020, 16.10.2015
• E
www.cirihk.cz

Pozvánka na konferenci Příležitosti pro region
v období 2014-2020
pátek 16. října 2015 od 9:00 do 13:00 hod.
Hradec Králové, hlavní sál Filharmonie Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777
Akce se koná pod záštitou náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové.
Program:
Zahájení konference
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
Úvodní slovo - Ministerstvo pro místní rozvoje ČR pro regiony, obce a města
Ing. Klára Dostálová, náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR ČR
Programové období 2014-2020 a dotační možnosti EU pro obce, IROP
jako možnost podpory rozvoje obcí
Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských programů MMR ČR
Regionální rozvoj ve vazbě na podporu EU 2014+
Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky MMR ČR
Role Centra pro regionální rozvoj ČR v programovém období 2014-2020
Ing. Zdeněk Vašák, CRR, dočasně pověřen řízením
Ing. Leoš Macura, CRR, vedoucí oddělení pro Královéhradecký kraj
Místní akční plány vzdělávání jako koordinační nástroj podpory vzdělávání v regionech
Mgr. Jitka Baťková, ředitelka odboru strategie a řízení OP VVV, MŠMT
Aktivní příprava Královéhradeckého kraje – podpora pro čerpání dotací z EU 2014+
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací
Místní akční skupiny, role a spolupráce s obcemi v období 2014 – 2020
Jana Kuthanová, Krajská síť NS MAS ČR KHK, Sdružení místních samospráv ČR
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Aktuální informace a veškeré podklady:
www.cirihk.cz/rsk
www.partnerstvi.eu
Sekretariát RSK
rsk@cirihk.cz
Centrum investic, rozvoje a inovací
rozvoj@cirihk.cz

