PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2014-2020
Úvodní slovo hejtmana Královéhradeckého kraje
Vážené starostky, vážení starostové, zástupci měst a obcí Královéhradeckého kraje,
dostává se Vám do rukou publikace, která Vám má v následujícím programovém období 2014–2020 pomoci
s realizací projektových záměrů v rámci fondů Evropské unie.
Doufám, že Vám bude užitečným rádcem a průvodcem v průběhu celého období.
V realizaci Vašich projektů Vám přeji mnoho úspěchů a budeme připraveni Vám kdykoliv podat pomocnou ruku.

Lubomír Franc
Hejtman Královéhradeckého kraje

Úvodní slovo ředitelky CIRI
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
připravili jsme pro Vás publikaci, jež má za cíl usnadnit Vám orientaci v nových podmínkách čerpání dotací
z fondů Evropské unie v programovém období 2014-2020 a poskytnout Vám komplexní přehled o aktuálních
možnostech podpory rozvoje obcí a měst na území Královéhradeckého kraje.
Stěžejní část je věnována novým operačním programům se zvýrazněným přehledem podpory dostupné obcím
a městům. Pro úspěšné čerpání finančních prostředků musí být mnohdy splněny podmínky, které jsou
pro Českou republiku nové a dosud ne zcela zavedené. Setkáváme se s novou terminologií a metodami,
které si potřebujeme osvojit, abychom byli schopni skutečně efektivního čerpání prostředků podpory:
integrované přístupy, územní zacílení podpory, akční plány vzdělávání a podobně.
Nově se rovněž setkáváme s platformou Regionální stálé konference či nástrojem Integrované územní investice
pro posílení velkých metropolitních oblastí: na našem území konkrétně Hradecko-pardubické aglomerace.
Komunitně vedenému místnímu rozvoji - pro Vás již dobře známým místním akčním skupinám - se otevírají
v současném období další možnosti pro posílení jejich role v procesu regionálního rozvoje. V publikaci jsou pro
Vás připraveny též přehledy podpory z prostředků Královéhradeckého kraje.
Věřím, že se v brzké době již velmi rychle připravíme a budeme úspěšní v získávání podpory pro rozvoj našeho
regionu.
Přeji Vám mnoho úspěchů při úsilí o všestranný rozvoj Vaší obce, města či regionu a doufám, že i v nadcházejících
letech Vám budeme moci být dobrými partnery.

Zita Kučerová
Ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací

