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Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu  
Výbor 

Královéhradeckého 
kraje 

Politická gesce 

I. Priorita Podnikání  a 

zaměstnanost 
        

A) Podpora stávajících firem jako 
stabilizujícího prvku regionální 
ekonomiky a zaměstnanosti 

1. Propagace místních firem uvnitř i vně regionu a výsledků jejich 
vzájemné spolupráce 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
2. Rozvoj vzájemné spolupráce velkých, malých a středních firem s 
veřejnou správou a samosprávou 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
3. Dlouhodobá spolupráce orgánů veřejné správy a samosprávy a 
jejich organizací se soukromým sektorem v oblasti zajišťování 
veřejných služeb 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

B) Podpora vzniku a rozvoje nových 
firem a rozvoj kooperace se 
strategickými partnery 

1. Podpora kvalitních poradenských služeb pro začínající podnikatele 
ze strany orgánů veřejné správy a samosprávy 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
2. Podpora podnikatelských projektů perspektivních malých a 
středních firem s inovačním potenciálem 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
3. Podpora spolupráce malých a středních firem se strategickými 
partnery 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

C) Podpora zlepšení komunikace mezi 
veřejnou správou a podnikatelskou 
sférou 

1. Zlepšení vzájemné informovanosti orgánů veřejné správy a 
samosprávy a firem o svých záměrech na území obce, města a kraje 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
2. Zvýšení účasti firem na tvorbě a aktualizaci strategických 
dokumentů obcí a územních samosprávných celků 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

D) Podpora vzájemné spolupráce firem, 
institucí terciárního vzdělávání a 
institucí výzkumných.  Podpora 
výzkumu, vývoje a inovací (systémové a 
technologické)  

1. Zvýšení informovanosti o projektech výzkumných organizací, 
komerční sféry a institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a o 
jejich výsledcích formou jejich cílené propagace  

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                              
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                
Gestor za oblast školství a kultury                                         

  
2. Tvorba a realizace dokumentů strategického charakteru, na jejichž 
základě by bylo možné formulovat cíle v oblasti zvýšení inovačního 
potenciálu kraje a zároveň definovat prostředky k jejich dosažení 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                             
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                                  
Gestor za oblast školství a kultury 

  
3. Integrace výzkumných, komerčních a vzdělávacích kapacit za 
účelem zvýšení potenciálu pro inovační aktivity 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                                                    
Odbor školství         

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                             
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                                     
Gestor za oblast školství a kultury 
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E) Rozvoj celoživotního učení a zlepšení 
spolupráce vzdělávací sféry se 
zaměstnavateli při rozvoji systému 
celoživotního učení 

1. Podpora účasti všech relevantních subjektů na tvorbě a realizaci 
systému celoživotního učení a zajištění jeho dostupnosti na celém 
území kraje 

Odbor školství, Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost            
Výbor sociální a zdravotní                                                          

Gestor za oblast školství a kultury                                                            
Gestor za oblast sociálních věcí                                   

  
2. Vznik komplexního systému evaluace kvality počátečního a dalšího 
vzdělávání 

Odbor školství, Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost            
Výbor sociální a zdravotní                                                          

Gestor za oblast školství a kultury                                                            
Gestor za oblast sociálních věcí                          

  3. Podpora vzniku a rozvoje center celoživotního učení 
Odbor školství, Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost            
Výbor sociální a zdravotní                                                          

Gestor za oblast školství a kultury                                                            
Gestor za oblast sociálních věcí                                         

F) Zlepšení propojení vzdělávací sféry s 
potřebami trhu práce 

1. Podpora rozvoje komunikace a spolupráce vzdělávací sféry, 
zaměstnavatelů a veřejnosti (systematické sledování potřeb a změn 
na trhu práce) 

Odbor školství, Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví                                        

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost            
Výbor sociální a zdravotní                                                          

Gestor za oblast školství a kultury                                                            
Gestor za oblast sociálních věcí                                                                     

  
2. Rozvoj systému kariérového poradenství při volbě povolání 
v oblasti počátečního vzdělávání 

Odbor školství 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast školství a kultury 

  3. Podpora vzdělávání v profesích chybějících na trhu práce  Odbor školství 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast školství a kultury 

G) Zlepšení podmínek pro osoby 
znevýhodněné na trhu práce 

1. Podpora zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním 
postižením na trhu práce 

Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví                                                                               
Odbor školství 

Výbor sociální a zdravotní                                                                        
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                          

Gestor za oblast sociálních věcí                                                                      
Gestor za oblast školství a kultury                                                                      

  2. Podpora zaměstnávání občanů starších 50 let 
Odbor školství                                                                               
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví      

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                                
Výbor sociální a zdravotní                                                                                                              

Gestor za oblast sociálních věcí                                                                      
Gestor za oblast školství a kultury                                                                      

  
3. Podpora začlenění mladistvých (kategorie do 18 let) a osob bez 
dokončeného vzdělání (i starší 18 let) na trh práce 

Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, Odbor školství 

Výbor sociální a zdravotní                                                                        
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                          

Gestor za oblast sociálních věcí                                                                      
Gestor za oblast školství a kultury                                                                      

  
4. Podpora odstraňování fyzických bariér za účelem zvýšení 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (nejen pohybově 
postižené, ale i zrakově, sluchově apod.) 

Odbor školství                                                                                  
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                          
Výbor sociální a zdravotní 

Gestor za oblast školství a kultury                                                                                        
Gestor za oblast sociálních věcí                                                                                              
Gestor za oblast zdravotnictví 

  
5. Podpora pracovního zapojení osob ohrožených sociálním 
vyloučením a osob již sociálně vyloučených 

Odbor školství                                                                                   
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                          
Výbor sociální a zdravotní 

Gestor za oblast školství a kultury                                                                                  
Gestor za oblast sociálních věcí                                              

  6. Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti sociálního začleňování 
Odbor školství                                                                                   
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                         
Výbor sociální a zdravotní 

Gestor za oblast školství a kultury                                                                                 
Gestor za oblast sociálních věcí     
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H) Zvýšení podílu cestovního ruchu na 
ekonomické prosperitě regionu 

1. Podpora poskytování komplexních služeb cestovního ruchu 
(ucelené nabídky) v oblasti zachování místního kulturního dědictví a 
přírody (provázanost zážitkové a poznávací turistiky a souvisejících 
služeb poskytovaných různými poskytovateli) 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro cestovní ruch 
Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  2. Podpora marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu 
Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro cestovní ruch 
Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
3. Začleňování témat souvisejících s ochranou životního prostředí do 
nabídky služeb cestovního ruchu a sportu 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro cestovní ruch 
Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
4. Podpora spolupráce a koordinace činnosti klíčových aktérů rozvoje 
cestovního ruchu 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro cestovní ruch 
Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

I) Racionální využívání stávajících 
zdrojů energií, surovinových zdrojů a 
podpora využití energie z obnovitelných 
zdrojů 

1. Využívání obnovitelných, alternativních a druhotných zdrojů 
energií 

Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

  
2. Snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslu, 
zvyšování účinnosti energií 

Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

  3. Omezení energetických ztrát budov a rozvodů energií 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 
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Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu  
Výbor 

Královéhradeckého 
kraje 

Politická gesce 

II. Priorita Lidské zdroje         
A) Zvýšení vzdělanosti obyvatelstva s 
využitím nových moderních vzdělávacích 
metod a nových technologií v 
počátečním i dalším vzdělávání 

1. Podpora zkvalitňování počátečního (primárního, sekundárního a 
terciárního vzdělávání)  a dalšího vzdělávání se širokým výběrem 
vzdělávacích programů 

Odbor školství 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast školství a kultury 

  
2. Podpora mezinárodní spolupráce škol a odborných stáží žáků, 
studentů i učitelů v zahraničí 

Odbor školství 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast školství a kultury 

  
3. Podpora vzdělávacích programů využívajících moderních 
výukových metod a podpora moderních pomůcek včetně moderního 
přístrojového vybavení laboratoří a učeben škol 

Odbor školství 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast školství a kultury 

  4. Podpora informační a počítačové gramotnosti obyvatel Odbor školství 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast školství a kultury 

B) Dostupnost kvalitních sociálních a 
zdravotních služeb 

1. Podpora zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče a podpora 
zdravého životního stylu 

Odbor školství 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast školství a kultury 

  2. Zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb 
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Výbor sociální a zdravotní Gestor za oblast sociálních věcí 

  3. Efektivní spolupráce sociálních a zdravotních služeb 
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Výbor sociální a zdravotní 
Gestor za oblast zdravotnictví                                                                                      
Gestor za oblast sociálních věcí 

C) Rozvoj volnočasových aktivit včetně 
tělovýchovy a sportu, služeb sociální 
prevence a integrace ohrožených skupin 
obyvatelstva 

1. Rozvoj volnočasových aktivit všech věkových skupin obyvatelstva Odbor školství 
Výbor pro sport, 
tělovýchovu a 
volnočasové aktvity 

Gestor za oblast školství a kultury 

  2. Podpora sportovních aktivit a zdravého životního stylu 
Odbor školství                                                                                 
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Výbor pro sport, 
tělovýchovu a 
volnočasové aktvity                                                                                  
Výbor sociální a zdravotní                                      

Gestor za oblast školství a kultury                                                                              
Gestor za oblast zdravotnictví  

  
3. Zavádění systémů prevence sociálně patologických a dalších 
nežádoucích jevů 

Odbor školství                                                                                   
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Výbor pro sport, 
tělovýchovu a 
volnočasové aktvity                                                                     
Výbor sociální a zdravotní                                      

Gestor za oblast školství a kultury                                                                               
Gestor za oblast zdravotnictví  

  4. Integrace ohrožených skupin obyvatelstva 
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví                                                          
Odbor školství                                                                                  

Výbor sociální a zdravotní                                                                       
Výbor pro sport, 
tělovýchovu a 
volnočasové aktvity                                                                                                             

Gestor za oblast sociálních věcí 
Gestor za oblast zdravotnictví 
Gestor za oblast školství a kultury 

D) Rozvoj systému environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty 

1. Rozšíření EVVO ve školských a dalších vzdělávacích  a osvětových 
zařízeních 

Odbor školství                                                                     
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                         
Výbor pro životní 

Gestor za oblast školství a kultury                                                                     
Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 
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prostředí a zemědělství 

  
2. Spolupráce neziskového, veřejného a soukromého sektoru v 
oblasti EVVO 

Odbor školství                                                                     
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                         
Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast školství a kultury                                                                                  
Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

  3. Zvyšování ekologického povědomí obyvatel 
Odbor školství                                                                                   
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                         
Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast školství a kultury                                                                   
Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

  4. Podpora koncepčního přístupu v systému EVVO 
Odbor školství                                                                     
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                         
Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast školství a kultury                                                                            
Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

E) Rozvoj komunitního a kulturního 
života 

1. Podpora rozvoje kulturního, spolkového a společenského života 
v obcích, podpora MA 21 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                                                              

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                                      
Výbor pro kulturu a 
památkovou péči 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                            
Gestor za oblast školství a kultury     

  
2. Podpora profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit a 
služeb 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                                     
Výbor pro kulturu a 
památkovou péči 

Gestor za oblast školství a kultury 

  
3. Podpora kvalitní prezentace kraje a celkové kulturní 
informovanosti všech obyvatel 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                             
Výbor pro kulturu a 
památkovou péči 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                            
Gestor za oblast školství a kultury     

  4. Podpora chytré a efektivní veřejné správy 
Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                         
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                            
Gestor za oblast školství a kultury     
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Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu  
Výbor 

Královéhradeckého 
kraje 

Politická gesce 

III. Priorita Venkov a 
zemědělství 

        

A) Zlepšení využití místního 
ekonomického potenciálu na venkově 

1. Podpora malého a středního podnikání na venkově 
Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  2. Intenzifikace rozvojových aktivit venkovských subjektů 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                              
Odbor životního prostředí a 
zemědělství                 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                              
Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                                                                                
Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

B) Zvýšení konkurenceschopnosti 
zemědělství a péče o krajinu jako 
stabilizujícího prvku venkova 

1. Rozvoj ekonomicky i ekologicky udržitelného zemědělství 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                              
Odbor životního prostředí a 
zemědělství                 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                              
Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                                                                          
Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

  
2. Provázání zemědělské prvovýroby se zpracováním místních 
produktů 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                              
Odbor životního prostředí a 
zemědělství                 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                              
Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                                                  
Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

  
3. Ochrana a obnova krajinného rázu, zvyšování retence vody v 
krajině 

Odbor životního prostředí a 
zemědělství                                                               
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu                                        

Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství                                      
Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                                                         
Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

  4. Podpora alternativních aktivit zemědělských subjektů 

Odbor životního prostředí a 
zemědělství                                                                 
Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství                                      
Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                                                                       
Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

C) Zvýšení přitažlivosti venkovských 
oblastí zlepšením kvality a dostupnosti 
služeb 

1. Podpora školství na venkově 
Odbor školství                                                                            
Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                               
Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast školství a kultury                                                                               
Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  2. Regenerace venkovských obcí 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                  
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  3. Podpora rozvoje služeb a občanské vybavenosti v obcích 
Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 
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D) Zvýšení potenciálu venkovských 
oblastí pro cestovní ruch 
prostřednictvím propagace a marketingu 
regionálního rozvoje 

1. Společný marketing venkovských regionů pro rozvoj cestovního 
ruchu  

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                            
Výbor pro cestovní ruch 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  2. Tvorba regionálních produktů cestovního ruchu na venkově 
Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                            
Výbor pro cestovní ruch 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

E) Podpora zavádění moderních metod 
plánování pro udržitelný rozvoj 

1. Zavádění principů udržitelného rozvoje regionálním plánování 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                               
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  2. Podpora tvorby strategických a územně plánovacích dokumentů 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                                        
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 
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Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu  
Výbor 

Královéhradeckého 
kraje 

Politická gesce 

IV. Priorita Infrastruktura         

A) Zkvalitnění a rozvoj technické a 
podnikatelské infrastruktury 

1. Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury ve vlastnictví 
měst a obcí včetně čištění odpadních vod 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury   

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  2. Příprava ploch určených pro podnikatelské využití 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                                   
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
3. Nové využití stávajících opuštěných a nevyužívaných areálů a 
ploch pro podnikání a poskytování služeb ve veřejném zájmu 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                                   
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
4. Rozvoj infrastruktury výzkumu a vývoje pro zvýšení inovačního 
potenciálu kraje 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                                   
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

B) Vznik a rozvoj sítí pro informační a 
telekomunikační technologie včetně 
jejich obsahu a využití 

1. Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikačních a informačních 
technologií a systémů 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                                   
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
2. Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového 
řízení 

Odbor kancelář hejtmana                                                    
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                                                                                            
Gestor za oblast integrovaného 
záchran 

C) Rozvoj a revitalizace dopravní 
infrastruktury v regionu 

1. Urychlení výstavby dálničních a rychlostních komunikací, silnic I. 
třídy a podpora výstavby obchvatů měst a obcí 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství                                     
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro dopravu 
Gestor za oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

  
2. Dobudování, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, 
včetně napojení na silnice vyšší třídy 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství                                     
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro dopravu 
Gestor za oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

  
3. Podpora rekonstrukce, oprav a výstavby místních komunikací a 
řešení dopravy v klidu 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství                                     
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro dopravu 
Gestor za oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

  
4. Revitalizace sítě železničních tratí v kraji a související 
infrastruktury s vazbou na osobní i nákladní dopravu 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství                                     
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

Výbor pro dopravu 
Gestor za oblast dopravy a silničního 
hospodářství 
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D) Rozvoj dopravní dostupnosti a 
obslužnosti území 

1.  Zlepšení dopravní obslužnosti v celém území kraje a podpora 
regionální veřejné dopravy 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství                                    

Výbor pro dopravu 
Gestor za oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

  
2. Systémová podpora multimodální dopravy a rozvoj kombinované 
dopravy na území kraje 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

Výbor pro dopravu 
Gestor za oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

E) Rozvoj infrastruktury v oblastech 
školství, vzdělávání, zdravotnictví, 
sociálních věcí a ostatní občanské 
vybavenosti 

1. Zajištění dostupnosti veřejných služeb a rozvoj základní občanské 
vybavenosti 

Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví                                                               
Odbor školství                                                                                     
Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor sociální a zdravotní                                                             
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                                     
Výbor pro regionální 
rozvoj  

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                                                                                                  
Gestor za oblast sociálních věcí 

  
2. Podpora sítě předškolních, školských a vzdělávacích zařízení a 
institucí a jejich optimalizace  

Odbor školství 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost                                                      

Gestor za oblast školství a kultury 

  
3. Zajištění podmínek a infrastruktury pro rozvoj volnočasových 
aktivit se zaměřením na společensko-kulturní život 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                       
Odbor školství 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                                    
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                         
Gestor za oblast školství a kultury 

F) Modernizace a zvyšování kapacit 
infrastruktury cestovního ruchu 

1. Údržba a rekonstrukce přírodních, kulturně-historických a 
technických  památek za účelem zpřístupnění pro návštěvníky 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                            
Výbor pro cestovní ruch                                                               
Výbor pro kulturu a 
památkovou péči 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu                                                        
Gestor za oblast školství a kultury 

  
2. Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a 
stravovacích zařízení 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                              
Výbor pro cestovní ruch 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  3. Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury 
Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                
Výbor pro cestovní ruch 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

  
4. Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro 
volný čas 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury                                     
Odbor školství 

Výbor pro regionální 
rozvoj                                                 
Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a 
zaměstnanost 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

G) Zlepšení stavu a ochrany životního 
prostředí 

1. Ochrana a revitalizace krajiny s podporou zvyšování biodiverzity 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

  2. Předcházení vzniku odpadů a podpora jejich dalšího využití 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

  3. Eliminace negativních environmentálních rizik  
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

  4. Podpora využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství 

Gestor za oblast životního prostředí a 
zemědělství 

H) Zvýšení kvality bydlení a zlepšení 
vzhledu měst a obcí 

1. Rozvoj nové bytové výstavby a regenerace bytového fondu 
Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 
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2. Obnova a zkvalitňování veřejných prostranství a prostor ve 
městech i v obcích 

Odbor regionálního rozvoje, cest. 
ruchu a kultury 

Výbor pro regionální 
rozvoj 

Gestor za oblast regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu 
a cestovního ruchu 

 


