
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou další, tentokrát prázdninové, číslo zpravodaje naší 
regionální, investiční a rozvojové agentury CIRI, kde si Vám dovolujeme předsta-
vit střípky aktuálních informací z naší činnosti. Dozvíte se, jak díky centrálnímu 
nákupu energií, který zajišťujeme, ušetří krajské organizace značné prostředky 
na energiích. Dále Vás informujeme o novinkách v oblasti průmyslových zón 
v Královéhradeckém kraji, které máme na starosti, či o investičních a rozvojo-
vých projektech nebo akcích, na kterých se podílíme.

S ohledem na rozsah naší činnosti je zřejmé, že významnou měrou přispíváme 
k  rozvoji našeho regionu. Jakožto nový ředitel této organizace uvítám Vaše 
podněty.

Přeji Vám pohodový zbytek letních dní
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Krajské organizace ušetří na energiích 
přes 14 mil. Kč ročně 

Královéhradecký kraj pravidelně nakupuje 
energie pro krajský úřad i více než stovku svých 
organizací, mimo jiné školy, dětské domovy, 
nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, 

Jičíně, Náchodě, Trutnově a Rychnově nad Kněžnou, 
Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého 
kraje, ústavy sociální péče, domovy důchodců, muzea, 

galerie, krajskou Správu a údržbu silnic či pro ZOO 
Dvůr Králové.

Letos v červnu kraj prostřednictvím Centra veřejných 
zakázek nakoupil na Českomoravské komoditní burze 
v Kladně energie pro sebe a své organizace na období 
2018 —2019. Proti současným cenám klesnou náklady 
v příštích dvou letech nejvíce u zemního plynu ve vel-
koodběru, a to téměř o 28 procent. Ceny všech druhů 
energií se tak podařilo dostat na nová historická minima. 

Novinky z regionu

Do kvasinské zóny bude investováno té-
měř 6 miliard korun  

Vláda ČR dala dne 21. 6. 2017 zelenou 
aktualizaci usnesení vlády č. 97 ze dne 
9.  února 2015 k návrhu zabezpečení inves-

tiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové 
zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruk-
tury v  Královéhradeckém regionu novým usnesením 

vlády ČR č. 469. Do průmyslové zóny tak půjde místo 
plánovaných 3 miliard korun dvojnásobek finančních 
prostředků. Z toho míra státní dotace se předpokládá 
v objemu asi 5,6 miliardy korun. 
Dle původních předpokladů měla investice ve stávají-
cím závodě Škoda Auto a.s. dosáhnout výše více než 
7,2 mld. Kč do konce roku 2017. S tím souvisí i vytvo-
ření až 1  300 nových pracovních míst a cca 400 dalších 
pracovních míst v regionu u dodavatelů společnosti. 

Lukáš Korych
ředitel Centra investic, rozvoje a inovací



Smart akcelerátor Královéhradeckého kra-
je: brandujeme, mapujeme, konzultujeme

Realizace společného projektu CIRI a Králové-
hradeckého kraje pokračuje. Na základě vytvo-
řených metodik se snažíme o vytvoření krajské 

značky pro oblast výzkumu, podnikaní a inovací. 

Analyzujeme klíčové hráče, které zapojíme do procesu 
kontinuální tvorby participativní metodou. Směřujeme 
k vytvoření identity značky, marketingové strategie 
a nastavení komunikačního plánu včetně realizace na-
vazujících optimálních marketingových nástrojů. Brand 
se snažíme organicky navázat na stávající marketingo-
vé koncepce a priority klíčových hráčů.
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Škoda Auto a.s. do současnosti proinvestovala již více 
než 8 mld. Kč, investice subdodavatelů činily  téměř 
3    mld. Kč.  Souběžně s tím investovala v závodě 
Kvasiny dalších 5 mld. Kč do zvýšení kapacit všech 
vyráběných modelů (nejen SUV, ale zejména Superb). 
Na počátku roku 2015 bylo ve Škodě Auto a.s. za-
městnáno cca 3 500 zaměstnanců. V současné době 
je to 7 200 lidí zaměstnanců ve výrobě a dalších cca 
1 000 nepřímých, z nichž převážná část pracuje v 
Kvasinách. V současné době je v regionu zaměstnáno 
o minimálně 4 000 zaměstnanců více, než předpoklá-
dalo usnesení vlády č. 97/2015, a to pouze v závodě 
Škoda Auto a.s. 

Nárůstem  počtu obyvatel regionu  byl narušen vyvá-
žený vztah podmínek příznivého životního prostředí, 
hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství 
obyvatel v území. Pro zachování stability území je třeba 
přizpůsobit i dopravní a technickou infrastrukturu včet-
ně občanské vybavenosti současnému stavu regionu 
tak, aby byla obnovena rovnováha území. Na základě 
tohoto požadavku došlo ke schválení výše uvedené 
aktualizace usnesení vlády.
Do dopravní infrastruktury, ať už se jedná o investiční ak-
ce kraje, obcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správy 
železniční a dopravní cesty, by mělo být investováno 
místo původní 1,4 miliardy korun až 3,5 miliardy korun.

Mapujeme poskytovatele chytrých řešení 
pro obce

Koncept Chytrého regionu Královéhradeckého 
kraje se dále rozpracovává a postupuje. V mi-
nulém čísle jsme vás seznámili s výsledky 

mapování zájmu obcí a měst Královéhradeckého kraje 
o chytré technologie. Největší zájem mají obce o chytré 
technologie v oblasti životního prostředí, o chytré prvky 
ve veřejném prostoru, oblast energetických úspor či 
zavádění inovací v oblasti veřejné správy.
Nyní hledáme firmy poskytující moderní chytré techno-
logie či chytrá řešení zejména v oblastech, které obce 
našeho kraje nejvíce poptávají. Oslovili jsme více jak 
50 firem a zároveň spustili on-line dotazník na našich 
webových stránkách.  
Pro zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti 

připravujeme unikátní webovou platformu pro SMART 
řešení, kde návštěvník nalezne informace, jak chytře lze 
vybrané téma řešit, příklady dobré a možná i špatné pra-
xe, dotační možnosti a jiné. Zároveň nabídneme možnost 
registrace projektového záměru. Tuto platformu chceme 
prezentovat již na konferenci „Příležitosti pro region“, kte-
rá se bude konat dne 11.10. 2017 v Hradci Králové.
Dále také postupně navazujeme spolupráci s akade-
mickým sektorem, který se SMART řešením zabývá 
zejména v teoretické a výzkumné rovině. Po prázdni-
nách plánujeme diskuzní tematická setkání s městy, 
obcemi,  potenciálními poskytovateli chytrých řešení 
a odborníky v dané oblasti. 
Zajímají Vás chytré technologie, ať už jako možné 
řešení pro Vaši obec, nebo jako jejich potenciálního 
dodavatele? Neváhejte nás kontaktovat.

chytryregion@cirihk.cz

RegioTex – evropská spolupráce v textil-
ním výzkumu a inovacích

Královéhradecký kraj je jediným 
z krajů ČR, který spojil své síly 
s  Evropskou technologickou plat-

formou pro budoucnost textilního a oděvního průmyslu 
a Euratex, Evropskou konfederací oděvního a textilního 

průmyslu při ustanovení společné platformy s názvem 
RegioTex. Společným cílem je posilovat konkurence-
schopnost, inovační aktivity firem/klastrů a  vytvářet 
pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou v  textilním 
a oděvním průmyslu. Primárně jsou zapojeny regi-
ony, které v rámci své krajské výzkumné a inovační 
(RIS3) strategie identifikovaly tyto obory průmyslu jako 
progresivní. 



Rozvoj obcí a regionů Královéhradeckého kraje byl hlavním té-
matem pěti workshopů, které se uskutečnily ve všech okresech 
kraje. Setkání jsme realizovali ve spolupráci s Královéhradeckým 

krajem, Krajskou sítí místních akčních skupin a Sdružením místních sa-
mospráv ČR.

Téměř stovku účastníků, především zástupce obcí a další aktéry místního 
rozvoje, jsme seznámili s aktuálními informacemi v oblastech regionál-
ního rozvoje, strategického plánování a dotačních příležitostí.  Hlavním 
smyslem je nejen obce informovat o dotačních příležitostech, ale usnad-
nit jim orientaci v širokém poli regionální politiky EU, státu a kraje. 

Následovala diskuze nad zaměřením Programu obnovy venkova 
KHK, aktivitou a úspěšností žadatelů, bariérami čerpání, projektovým 
managementem a možnostmi získávání informací.
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V rámci Centra projektového řízení zajišťujeme přípra-
vu, realizaci a udržitelnost projektů Královéhradeckého 
kraje. Níže představujeme aktuální projekty, které ob-

držely rozhodnutí o poskytnutí podpory a budou v blíz-
kém časovém horizontu realizovány.

Krajské investiční projekty

Historicky první setkání odborů regionální-
ho rozvoje krajů a sekretariátů RSK

Historicky první společné setkání třinácti sekre-
tariátů Regionálních stálých konferencí (RSK) 
a odborů krajských úřadů, jež mají ve své gesci 

regionální rozvoj, proběhlo 8. června 2017 v Hradci 
Králové. Setkání zorganizoval sekretariát Regionální 
stálé konference Královéhradeckého kraje ve spolu-
práci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Bezmála padesátka krajských zástupců byla sezná-
mena s aktuálními informacemi z Ministerstva pro 
místní rozvoj o stavu vyjednávání kohezní politiky od 
roku 2021+ a především o harmonogramu a proce-
su tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR) na 
období 2021+. Jelikož se jednalo o tzv. nulté jednání 

pracovní skupiny Regionální pro tvorbu SRR 21+, bylo 
formou workshopů, kulatých stolů a následné diskuze 
řešeno zapojení RSK a odborů regionálního rozvoje do 
procesu tvorby nové národní strategie. Dle krajských 
zástupců je pro kvalitní implementaci připravované 
koncepce klíčové stanovení odpovědných gestorů 
a finančního rámce. Horlivá a intenzivní diskuze probí-
hala nad závěry a výstupy z Národní stálé konference 
(NSK), jež se týkaly doporučení v oblasti komunikace 
RSK prostřednictvím NSK, dále se týkaly možností 
využití činností sekretariátů RSK pro regionální rozvoj 
krajů a forem další spolupráce. 
Po workshopech následoval odpolední program: ná-
vštěva projektů jakožto úspěšných příkladů dobré pra-
xe, na jejichž rekonstrukci a modernizaci byly čerpány 
finanční prostředky z fondů Evropské unie. 

Nové investiční projekty pro Zdravotnickou 
záchrannou službu Královéhradeckého 
kraje za více než 50 milionů zajistí 
kvalitnější a rychlejší služby
V lokalitě Temný Důl bude do července roku 2019 
vybudována nová výjezdová základna, která zajistí 
přijatelnou reakční dobu pro efektivní zásah složky 

IZS. Současně dojde k rekonstrukci stávající budovy 
výcvikového a školicího střediska Temný Důl a k jeho 
vybavení nezbytným zařízením k zajištění adekvátní 
výuky, tedy simulátory pro nácvik řešení zdravotních 
situací primárně z oblasti interní medicíny, resuscitace 
a problematiky invazivních výkonů. 

Nové simulátory budou pořízeny rovněž do věže vzdě-
lávacího a výcvikového střediska Hradec Králové. Díky

Rychlé a potřebné informace pomůžou starostům při rozvoji obcí
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Kalendář akcí

Seminář pro žadatele k výzvě č. 129
7. 9. 2017

Královéhradecké krajské dožínky
15. - 16. 9. 2017

Setkání ORP a MAS
18. 9. 2017

XIV. Hradecké dny sociální práce 
22. - 23. 9. 2017

Příležitosti pro region
11. 10.  2017

Seminář Podpora sociálního podnikání se usku-
teční od 9:45 do 14:00 hodin na Krajském úřadě 
Královéhradeckého kraje.
Regionální centrum pro  podporu  sociálního podni-
kání prezentuje na dožínkách možnosti sociálního 
zemědělství.
Obce s rozšířenou působností a Místní akční skupiny 
se setkají v rámi pravidelných setkání Regionální stálé 
konference.
Mezinárodní vědecká konference na téma Sociální 
práce jako nástroj podpory sociální změny.

4. ročník celokrajské konference určený především pro 
místní municipality.

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP 
na tento rok
Řídicí orgán IROP vydal aktualizovaný Harmonogram 
výzev pro IROP na rok 2017 s platností od 8. června 
2017. Mezi nejvýznamnější změny patří posunutí vy-
hlášení nových výzev na sociální bydlení (II.) na listopad 

2017, a to především s ohledem na vyjednávání ohled-
ně možného vyjmutí sociálních bytů z režimu veřejné 
podpory.
V příštím roce budou vyhlášeny další dvě výzvy IROP, a to 
na podporu vybraných sociálních služeb. Identifikace 
těchto podpořitelných služeb bude v průběhu roku 2017 
projednána s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Informujeme

celkem jedenácti simulátorům si členové záchranného 
sboru budou moci zdokonalit činnosti, které aplikují při 
reálných výjezdech.
Do konce příštího roku by mělo vzniknout moderní 
vzdělávací a výcvikové středisko Heliportu LZS Hradec 
Králové. Umožní členům ZZS výcvik v obtížných 

podmínkách: například simulací různých typů stísně-
ných prostor (staveniště, kabina nákladního vozidla 
či autobusu) či simulací dopravní nehody včetně 
figurín pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem.  
Nové středisko bude rovněž disponovat lezeckým 
trenažérem.

Nemocniční informační systém Králové-
hradeckého kraje zajistí vyšší bezpečnost 
a provozní spolehlivost
Nemocnice založené Zdravotnickým holdingem 
Královéhradeckého kraje a.s. se již delší dobu po-
týkají s problémy se stávajícími nemocničními infor-
mačními systémy, jejichž funkcionality odvíjející se 
od jejich stáří neodpovídají současným potřebám 
a  moderním požadavkům na poskytování zdravotní 
péče. Pro některé z nich již nebude možné dlouho-
době zajistit servisní a technickou podporu výrobce. 

Zároveň v  současnosti provozované nemocniční 
informační systémy, které jsou v jednotlivých nemoc-
nicích různé, nejsou vzájemně zcela kompatibilní 
a  neumožňují sdílení informací mezi poskytovateli 
lékařské péče na úrovni kraje. Na výše uvedené pro-
blémy reaguje projekt „Nemocniční informační systém 
Královéhradeckého kraje“ (NIS KHK). Projekt za bez-
mála 99 milionů zajistí vyšší bezpečnost a provozní 
spolehlivost, umožní integraci a sdílení dat a poskytne 
další nové funkcionality v souladu s eHealth strategií. 
Zároveň v rámci projektu dojde k pořízení potřebného 
HW, to vše do září 2020.


