
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Program rozvoje 

Královéhradeckého kraje  

2017–2020 
 

 

 

 

 



2 
 

Obsah 
 

1 Úvod ................................................................................................................................................ 3 

2 Struktura programu ......................................................................................................................... 5 

2.1 Přehled strategických cílů dle strategických oblastí ................................................................. 5 

2.2 Přehled opatření dle strategických cílů .................................................................................... 6 

3 Opatření Programu rozvoje KHK 2017–2020 ................................................................................... 8 

3.1 Strategická oblast 1: Konkurenceschopnost a inovace ............................................................ 8 

3.2 Strategická oblast 2: Dopravní dostupnost a mobilita ........................................................... 26 

3.3 Strategická oblast 3: Veřejné služby a občanská společnost .................................................. 35 

3.4 Strategická oblast 4: Environmentální prostředí a sítě .......................................................... 53 

3.5 Strategická oblast 5: Vyvážený rozvoj a správa regionu ......................................................... 71 

4 Implementace programu ............................................................................................................... 81 

4.1 Odpovědnost za realizaci ....................................................................................................... 81 

4.2 Monitoring ............................................................................................................................. 81 

4.3 Evaluace ................................................................................................................................. 85 

4.4 Finanční zdroje ....................................................................................................................... 85 

5 Strategická mapa Královéhradeckého kraje ................................................................................... 87 

6 Regionální dimenze programu ....................................................................................................... 89 

7 Seznam zkratek .............................................................................................................................. 96 

 

 



3 
 

1 Úvod 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 (dále též jen PRK) představuje programový 

(implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako 

regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (dále též 

jen SRK, schválené usnesením ZK/14/828/2014 ze dne 28. 4. 2014).  

Časový plán Programu rozvoje kraje 2017–2020 je nastaven do konce platnosti SRK a současně 

koresponduje s platností Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 a časovým 

rámcem programového období Evropské unie 2014–2020. PRK navazuje na již předešlé krajské 

rozvojové programy z let 2008–2010, 2011–2013 (v rámci Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 

2008–2015) a 2014–2016 (v rámci současné strategie). 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 byl zpracováván od konce roku 2016 do května 

roku 2017. Do procesu byla zapojena celá řada aktérů: 

o Centrum investic, rozvoje a inovací - zpracovatel PRK (analytické práce, vyhodnocení, 

metodické vedení, návrhy opatření, finální zpracování) 

o KÚ KHK – Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací (koordinace postupu prací, úzká 

spolupráce se zpracovatelem, poskytnutí dat, doplnění a připomínkování) 

o KÚ KHK – ostatní odbory (poskytnutí dat, doplnění, konzultace, dvě kola připomínkování) 

o Odborné pracovní skupiny Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (plnily roli 

pracovních skupin k tvorbě PRK – tematické diskuse, doplnění, dvě kola připomínkování – celá 

řada institucí zapojených skrz členy těchto pracovních skupin) 

o Představitelé kraje, Regionální stálá konference, Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

(poskytnutí podkladů, seznámení s tvorbou, možnost vstoupit do procesu tvorby) 

Před samotným návrhem opatření vytvořil zpracovatel několik rozsáhlých analytických podkladů 

a poskytl je rovněž výše zmíněným aktérům. Tyto podklady dále posloužily rovněž v rámci souběžně 

zpracovávaného dokumentu Vyhodnocení plnění Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–

2020: 

o Vyhodnocení čerpání evropských a krajských dotací na území KHK 2014–2016 

o Vyhodnocení absorpční kapacity KHK na základě Regionální akčního plánu KHK 

o Vybrané indikátory vývoje KHK v období 2010–2015 ve srovnání mezi kraji ČR 

o Témata Programového prohlášení Rady KHK 2016–2020 v kontextu strategického plánování 

PRK obsahuje rozpracování strategických cílů SRK do úrovně opatření. Součástí opatření je jejich popis, 

návrhy aktivit, cílové skupiny, implementující subjekty, dotační zdroje, odpovědnost za realizaci 

krajských aktivit (tzn. těch aktivit v rámci daného opatření, na nichž Královéhradecký kraj přímo 

participuje) a vazba na aktuální oborové koncepce Královéhradeckého kraje. 

Součástí PRK jsou také kapitoly, věnované implementaci programu, odpovědnosti za nastavená 

opatření, finančním zdrojům, monitoringu a následné evaluaci či regionální dimenzi s vazbou na 

dotace. 
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Struktura Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a Programu rozvoje Královéhradeckého 

kraje 2017–2020  

Strategie rozvoje kraje 2014–2020 Program rozvoje kraje 2017–2020 

 Profil Královéhradeckého kraje 

 Analýza stakeholderů 

 Analýzy vnějšího prostředí 

o Vnější strategický rámec 

o PESTLE analýza 

 SWOT analýza 

 Problémová analýza 

 Mise, vize, globální cíl 

 Strategické oblasti 

 Strategické cíle 

 Opatření: 

o Popis opatření  

o Typové aktivity  

o Cílové skupiny 

o Dotační zdroje 

o Implementující subjekty  

o Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

o Vazba na oborové koncepce KHK 

 Proces implementace:  

o Monitoring  

o Indikátorová sestava 

o Evaluace  

o Finanční zdroje 

o Regionální dimenze programu  
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2 Struktura programu 

2.1 Přehled strategických cílů dle strategických oblastí 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 a navazující Program rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2017–2020 má stanoveno pět 

strategických oblastí, jejichž řešení jako celku je důležité pro naplnění vize a globálního cíle. Každá strategická oblast má vydefinována několik strategických cílů 

(3 až 5) popisující žádoucí stav, kterého je třeba dosáhnout v dané strategické oblasti. 
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2.2 Přehled opatření dle strategických cílů 

Strategická oblast Strategie rozvoje KHK 2014–2020 

Strategický cíl SRK 2014–2020 Opatření PRK 2017–2020 

1 Konkurenceschopnost a inovace 

1.1 Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit 
rozvoj podnikatelského prostředí na území 
Královéhradeckého kraje 

Opatření 1.1.1 Vznik a rozvoj malých a středních 
podniků   

Opatření 1.1.2 Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury 
a vybavení 

1.2 Rozvinout funkční a efektivní inovační a výzkumný 
systém Královéhradeckého kraje jako předpoklad 
přechodu ke znalostní ekonomice   

Opatření 1.2.1 Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a 
inovace 

Opatření 1.2.2 Rozvoj výzkumného a inovačního 
systému 

1.3 Zvýšit zaměstnanost v Královéhradeckém kraji 
zlepšením vzdělanostní struktury obyvatel a jejím 
propojením na regionální trh práce 

Opatření 1.3.1 Podpora předškolního, primárního, 
neformálního a zájmového vzdělávání 

Opatření 1.3.2 Podpora sekundárního vzdělávání 

Opatření 1.3.3 Rozvoj vzdělávacích institucí terciální 
sféry 

Opatření 1.3.4 Zvyšování zaměstnanosti a adaptability 
pracovní síly, včetně její mobility 

 1.4 Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj 
cestovního ruchu jako významné složky regionální 
ekonomiky 

Opatření 1.4.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Opatření 1.4.2 Zkvalitňování služeb a marketingu 
cestovního ruchu 

2 Dopravní dostupnost a mobilita 

2.1 Napojit Královéhradecký kraj na nadřazenou 
dopravní síť meziregionálního a přeshraničního 
významu 

Opatření 2.1.1: Výstavba a modernizace dopravního 
napojení kraje nadregionálního významu 

2.2 Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury 
s ohledem na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví 
obyvatel 

Opatření 2.2.1: Rozvoj regionální silniční dopravy 

Opatření 2.2.2: Modernizace a rekonstrukce železniční 
infrastruktury 

Opatření 2.2.3: Podpora nemotorové dopravy s 
důrazem na cyklistiku 

2.3 Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje 
veřejnou dopravou šetrnou k životnímu prostředí a 
zvýšit její atraktivitu 

Opatření 2.3.1: Optimalizace veřejné dopravy a 
integrace dopravních systémů 

Opatření 2.3.2: Obnova vozového parku a ekologizace 
hromadné dopravy  

3 Veřejné služby a občanská společnost 

3.1 Zkvalitnit poskytovaní zdravotní péče v 
Královéhradeckém kraji a podporovat zdravý životní 
styl jeho obyvatel 

Opatření 3.1.1 Zajištění dostupné a kvalitní péče 
v nemocnicích  

Opatření 3.1.2: Podpora a deinstitucionalizace 
ostatních zdravotnických služeb v kraji 

Opatření 3.1.3: Podpora zdravého životního stylu a 
zdraví obyvatel 

3.2 Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní 
a dostupné sociální služby pro obyvatele 
Královéhradeckého kraje 

Opatření 3.2.1 Podpora aktivit směřujících k sociální 
integraci obyvatel s důrazem na oblast prevence 

Opatření 3.2.2 Rozvoj sociálních služeb a dalších forem 
podpory s důrazem na život v komunitě 

Opatření 3.2.3 Rozvoj sociální ekonomiky 

3.3 Zajistit dostatečnou bezpečnost a ochranu 
obyvatel kraje včetně jejich majetku a předcházet 
mimořádným událostem 

Opatření 3.3.1: Rozvoj krizového řízení a 
integrovaného záchranného systému 

3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i 
jeho návštěvníky 

Opatření 3.4.1 Ochrana a podpora kulturního a 
přírodního dědictví regionu 

Opatření 3.4.2 Rozvoj kulturních a kreativních aktivit 

Opatření 3.4.3 Rozvoj sportu a volnočasových aktivit 
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Strategická oblast Strategie rozvoje KHK 2014–2020 

Strategický cíl SRK 2014–2020 Opatření PRK 2017–2020 

4 Environmentální prostředí a sítě 

4.1 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na 
území kraje a zajistit dostatečnou ochranu před 
povodněmi 

Opatření 4.1.1 Zajištění dodávky pitné vody a čištění 
odpadních vod 

Opatření 4.1.2 Ochrana vod a vodních zdrojů 

Opatření 4.1.3 Protipovodňová ochrana a prevence 

 4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat 
ekologické zátěže na území Královéhradeckého kraje 

Opatření 4.2.1 Efektivní a ekologické odpadové 
hospodářství 

Opatření 4.2.2 Eliminace ekologických zátěží 

4.3 Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich 
šetrné využívání na celém území Královéhradeckého 
kraje  

Opatření 4.3.1 Budování a modernizace energetické 
infrastruktury 

Opatření 4.3.2 Zavádění energetických úspor a 
podpora obnovitelných zdrojů energie 

 4.4 Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně 
pečovat o krajinu a přírodní ekosystémy na území 
kraje a podporovat rozvoj ekologického vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

Opatření 4.4.1 Aktivní ochrana přírody a péče o krajinu 

Opatření 4.4.2 Ochrana ovzduší a snižování hlukové 
zátěže 

Opatření 4.4.3 Zajištění environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

4.5 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a 
lesnictví a podporovat rozvoj jejich mimoprodukčních 
funkcí 

Opatření 4.5.1 Rozvoj zemědělství a lesnictví včetně 
mimoprodukčních funkcí 

5 Vyvážený rozvoj a správa regionu 

5.1 Zlepšit fungování veřejné správy v 
Královéhradeckém kraji na všech jeho úrovních včetně 
veřejného financování 

Opatření 5.1.1 Zlepšení činnosti veřejné správy 

Opatření 5.1.2 Technické zázemí pro efektivní 
veřejnou správu 

5.2 Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí 
Královéhradeckého kraje s ohledem na jejich 
regionální disparity 

Opatření 5.2.1 Zodpovědné strategické a územní 
plánování 

Opatření 5.2.2 Eliminace regionálních disparit a 
řešení územních specifik kraje 

 5.3 Rozvinout aktivní síťování a všechny typy 
partnerských forem spolupráce na regionální i 
meziregionální úrovni 

Opatření 5.3.1 Spolupráce regionálních partnerů 

Opatření 5.3.2 Meziregionální a mezinárodní 
spolupráce  
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3 Opatření Programu rozvoje KHK 2017–2020 

3.1 Strategická oblast 1: Konkurenceschopnost a inovace 

Strategický cíl SRK 2014–2020 Opatření PRK 2017–2020 

1.1 Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit 
rozvoj podnikatelského prostředí na území 
Královéhradeckého kraje 

Opatření 1.1.1 Vznik a rozvoj malých a středních 
podniků   

Opatření 1.1.2 Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury 
a vybavení 

1.2 Rozvinout funkční a efektivní inovační a výzkumný 
systém Královéhradeckého kraje jako předpoklad 
přechodu ke znalostní ekonomice   

Opatření 1.2.1 Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a 
inovace 

Opatření 1.2.2 Rozvoj výzkumného a inovačního 
systému 

1.3 Zvýšit zaměstnanost v Královéhradeckém kraji 
zlepšením vzdělanostní struktury obyvatel a jejím 
propojením na regionální trh práce 

Opatření 1.3.1 Podpora předškolního, primárního, 
neformálního a zájmového vzdělávání 

Opatření 1.3.2 Podpora sekundárního vzdělávání 

Opatření 1.3.3 Rozvoj vzdělávacích institucí terciální 
sféry 

Opatření 1.3.4 Zvyšování zaměstnanosti a adaptability 
pracovní síly, včetně její mobility 

 1.4 Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj 
cestovního ruchu jako významné složky regionální 
ekonomiky 

Opatření 1.4.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Opatření 1.4.2 Zkvalitňování služeb a marketingu 
cestovního ruchu 

 

Strategický cíl 1.1 Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 

podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje 

Seznam opatření strategického cíle 1.1 

 Opatření 1.1.1 Vznik a rozvoj malých a středních podniků   

 Opatření 1.1.2 Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury a vybavení 

 

Opatření 1.1.1 Vznik a rozvoj malých a středních podniků    

Popis opatření 

Opatření se zaměřuje na zvýšení míry podnikatelské aktivity v Královéhradeckém kraji především 

v oborech s vyšší přidanou hodnotou, a také řemesla a služby. Aktivity se soustředí na podporu 

celého cyklu podnikání, který začíná motivací k inovativnímu podnikání, vytvářením prostředí pro 

vznik a rozvoj zajímavých firem např. start-up, spin-off, pokračuje rozvojem nejrůznějších služeb 

usnadňujícím firmám expanzi včetně služeb pro internacionalizaci a růst exportního potenciálu.  

Realizovány budou také aktivity zlepšující partnerství a spolupráci v podnikatelském prostředí, jako 

jsou nejrůznější nástroje síťování klíčových aktérů nebo rozvíjení systematické spolupráce mezi 

veřejnou sférou a podnikatelskými subjekty. Další podporovanou oblastí je rozvoj služeb, které 

poskytnou kvalitní péči o stávající i nově přicházející firmy do regionu. 
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Typové aktivity 

 popularizační aktivity – motivace k podnikání 

 poradenské služby a služby pro začínající podniky 

 podpora začínajícím podnikům (inkubační a akcelerační služby)  

 podpora marketingu a internacionalizace podnikatelských subjektů  

 podpora spolupráce a síťování klíčových aktérů v rámci regionu i mimo něj  

 podpora spolupráce podnikatelů a veřejné správy (setkávání, výměna informací, společné 
řešení problémů apod.)  

 podpora spolupráce škol s podnikatelskými subjekty 

 podpora vzdělávání o současných trendech v konkrétních podnikatelských odvětvích 

Cílové skupiny 

 podnikatelské subjekty - především malé a střední podniky 

 studenti VOŠ a VŠ 

 žáci a studenti středních škol  

 zástupci veřejné správy  

 veřejnost 

 účastníci celoživotního vzdělávání 

Dotační zdroje 

EU:  

 OP PIK – SC 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových podniků 

 OP PIK – SC 2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků 
KHK:  

 Program zaměřený na inovace – Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 
Královéhradeckého kraje 

 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest 

 Podnikatelské seskupení (např. hospodářská komora, asociace, aj.) 

 Podnikatelské subjekty 

 Provozovatelé inovační infrastruktury 

 Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce 

 Vysoké školy 

 Subjekty zapojené do implementace RIS3 Strategie 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

 Gestor za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Strategie inteligentní specializace (RIS3 Královéhradeckého kraje) 

 Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 

 Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací 
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Opatření 1.1.2 Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury a vybavení 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na podporu investičních aktivit pro rozvoj podnikání. Podporovány budou jak 

činnosti související s rozvojem strategických průmyslových zón, tak činnosti zaměřené na rozvoj 

(regeneraci) lokalit se zastaralou, nedostatečně využívanou nebo zanedbanou podnikatelskou 

infrastrukturou včetně tzv. brownfieldů a budou tak vytvořeny podmínky pro realizaci nových 

podnikatelských záměrů. 

Pro rozvoj podnikatelských aktivit s vyšší přidanou hodnotou bude klíčová také podpora rozvoje 

zprostředkujících institucí neboli podpůrné infrastruktury, která přispěje ke vzniku a rozvoji nových 

inovativních firem, mezi něž patří například podnikatelské inkubátory a akcelerátory, coworkingová 

centra, vědeckotechnické parky, vzdělávací centra a jiné. Pro udržení výrobní konkurenceschopnosti 

firem je potřeba podporovat také materiální upgrade jejich výrobních provozů. 

Typové aktivity 

 příprava, rozvoj, stabilizace strategických průmyslových zón   

 aktualizace databáze, monitoring zastaralé podnikatelské infrastruktury včetně brownfields,  

 regenerační aktivity (stavebně technická rekonstrukce brownfieldů) a jejich přeměna na 
atraktivní podnikatelské lokality   

 propagační aktivity cílené na strategické zóny nebo regenerované brownfieldy  

 modernizace výrobních provozů (infrastruktura, zařízení, stroje, technologie)  

 rozvoj podpůrné infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory a 
akcelerátory, vzdělávací centra, coworkingová centra, centra transferu technologií…)  

 infrastruktura pro odborné vzdělávání v malých a středních podnicích   

Cílové skupiny 

 podnikatelské subjekty 

 municipality 

 provozovatelé inovační infrastruktury 

 studenti VOŠ, VŠ 

 studenti středních škol 

Dotační zdroje 

EU:  

 OP PIK – SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 

 OP PIK – SC 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích  

 OP PIK – SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 

 OP PIK – SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v malých a středních podnicích   
KHK:  

 Program zaměřený na inovace – Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 
Královéhradeckého kraje 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 
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 Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest 

 Podnikatelské subjekty 

 Provozovatelé inovační infrastruktury 

 Podnikatelské seskupení (např. hospodářská komora) 

 Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce 

 Zaměstnavatelé 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

 Gestor za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Strategie inteligentní specializace (RIS3 Královéhradeckého kraje) 

 Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 

 Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací 
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Strategický cíl 1.2. Rozvinout funkční a efektivní inovační a výzkumný systém 

Královéhradeckého kraje jako předpoklad přechodu ke znalostní ekonomice  

Seznam opatření strategického cíle 1.2 

 Opatření 1.2.1 Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace 

 Opatření 1.2.2 Rozvoj výzkumného a inovačního systému 

Opatření 1.2.1 Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno především na podporu výzkumných a inovačních aktivit jak v podnicích, tak ve 

výzkumných organizacích. Může se jednat jak o konkrétní výzkumné a inovační projekty (v širokém 

spektru od základního orientovaného výzkumu přes aplikovaný výzkum, experimentální vývoj, 

ověření proveditelnosti až po konkrétní zavedené inovace) tak o rozvoj infrastruktury a zařízení pro 

výzkum, vývoj a inovace, s důrazem na podporu sdílení výzkumných a inovačních kapacit více aktéry 

v rámci kraje.  V rámci tohoto opatření budou dále podporovány služby podpůrných organizací, 

aktivity popularizace vědy a nejrůznější aktivity na rozvoj lidských zdrojů ve VaVaI. Jedná se 

například o nástroje domácí a zahraniční mobility studentů a pracovníků VaVaI, kooperaci 

výzkumných organizací a firem především v rámci doktorského studia nebo rozvoj výzkumných 

týmů ve firmách a výzkumných organizacích. 

Typové aktivity 

 podpora výzkumu a inovací v podnicích 

 podpora výzkumu ve výzkumných organizacích 

 rozvoj nástrojů ověření proveditelnost (Proof of concept) a ochrany duševního vlastnictví 

 rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu, vývoji a inovacích 

 rozvoj infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací (výzkumné organizace, firmy) 

 rozvoj služeb podpůrných organizací 

 popularizace vědy  

Cílové skupiny 

 Podnikatelské subjekty 

 Studenti VŠ 

 Vědečtí a výzkumní pracovníci 

 Výzkumné organizace a pracovníci 

 Žáci a studenti  

 Veřejnost 

Dotační zdroje 

EU:  

 OP PIK – SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 

 OP PIK – SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v malých a středních podnicích  

 OP VVV – SC 1.1 Posílení excelence výzkumu 

 OP VVV – SC 1.2 Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost   
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ČR: 

 Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu, vývoje a 
inovací 

KHK:  

 Program zaměřený na inovace – Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 
Královéhradeckého kraje 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 S3 manažer (obecně subjekty zapojené do implementace RIS3) 

 Výzkumné organizace a pracovníci 

 Provozovatelé inovační infrastruktury  

 Podnikatelské subjekty  

 Vysoké školy 

 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

 Podnikatelské seskupení (např. hospodářská komora, asociace, aj.) 

 Zaměstnavatelé 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

 Gestor za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Strategie inteligentní specializace (RIS3 Královéhradeckého kraje) 

 Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 

 Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací 

 

Opatření 1.2.2 Rozvoj výzkumného a inovačního systému 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na strategický a koncepční rozvoj krajského výzkumného a inovačního 

systému na bázi partnerství. Bude se jednat především o podporu nástrojů, projektů a institucí 

implementace principů inteligentní specializace (RIS3) v Královéhradeckém kraji a dále o podporu 

rozvoje nejrůznějších platforem spolupráce včetně klastrů a technologických platforem. 

Podporovány budou také aktivity tvorby a pravidelné aktualizace koncepčních dokumentů kraje pro 

oblast výzkumu, vývoje a inovací. Výzkumné organizace, firmy a zprostředkující instituce 

spolupracují jak mezi sebou, tak se subjekty mimo kraj, a proto je potřeba posilovat tyto vazby s 

důrazem na rozvoj mezinárodních kooperací a poradenských služeb včetně technologického a 

znalostního transferu. 

Typové aktivity 

 strategický rozvoj krajského výzkumného a inovačního systému 

 podpora spolupráce a síťování klíčových aktérů v rámci regionu i mimo něj 

 rozvoj technologického a znalostního transferu 
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 rozvoj poradenských služeb v oblasti výzkumu a inovací 

 podpora internacionalizace výzkumných organizací, inovačního podnikání a podpůrných 
organizací 

 zavádění procesu chytré specializace (S3) v regionu 

 rozvoj Platformy investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje  

Cílové skupiny 

 Podnikatelské subjekty 

 Zástupci veřejné správy 

 Zaměstnanci  

 Vědečtí a výzkumní pracovníci 

 S3 manažer (obecně subjekty zapojené do implementace RIS3) 

Dotační zdroje 

EU:  

 OP PIK – SC 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 

 OP PIK – SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v malých a středních podnicích  

 OP VVV – SC 2.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských 
zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 

ČR: 

 Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu, vývoje a 
inovací 

KHK:  

 Program zaměřený na inovace – Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 
Královéhradeckého kraje 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Provozovatelé inovační infrastruktury 

 Vysoké školy 

 Výzkumné organizace a pracovníci 

 S3 manažer (obecně subjekty zapojené do implementace RIS3) 

 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest  

 Podnikatelské seskupení (např. hospodářská komora) 

 Podnikatelské subjekty  

 Zaměstnavatelé 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

 Gestor za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Strategie inteligentní specializace (RIS3 Královéhradeckého kraje) 

 Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 

 Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací 
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Strategický cíl 1.3. Zvýšit zaměstnanost v Královéhradeckém kraji zlepšením 

vzdělanostní struktury obyvatel a jejím propojením na regionální trh práce 

Seznam opatření strategického cíle 1.3 

 Opatření 1.3.1 Podpora předškolního, primárního, neformálního a zájmového vzdělávání 

 Opatření 1.3.2 Podpora sekundárního vzdělávání 

 Opatření 1.3.3 Rozvoj vzdělávacích institucí terciální sféry 

 Opatření 1.3.4 Zvyšování zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, včetně její mobility 

Opatření 1.3.1 Podpora předškolního, primárního, neformálního a zájmového 

vzdělávání 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na zkvalitnění vzdělávání v mateřských školách a na základních školách, na 

rozšíření a rozvoj zájmové činnosti pro děti a mládež prostřednictvím: 

 zavádění inovací vzdělávacích programů využívajících moderní způsoby výuky, individuální 
přístup k žákům, změny v cílech, obsahu, metodách a formách výuky, tak aby reflektovaly 
požadavky návazných vzdělávacích institucí, a využívaly moderní metody a technologie; 

 rozvoj rovných příležitostí a podmínek pro společné vzdělávání včetně vzdělávání v obcích se 
sociálně vyloučenými lokalitami; 

 posilování systému pedagogicko-psychologického poradenství a kariérového poradenství v 
intencích rozvoje klíčových kompetencí žáků včetně polytechnického vzdělávání; 

 zvyšování kvality pedagogických pracovníků; 

 podpora aktivit v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a jeho propojení se školami; 

 podpora primární prevence rizikového chování žáků.  

V návaznosti na zkvalitnění vzdělávacích programů je důležité podporovat také modernizaci 

vzdělávací infrastruktury včetně vybavení. 

Typové aktivity 

 strategický/koncepční rozvoj vzdělávací soustavy – vazba na MAP 

 inovace vzdělávacích programů  

 individuální přístup k žákům, vyhledávání a rozvoj talentovaných dětí, zavedení systému 
péče o talentované žáky  

 podpora žáků a dětí v účasti na soutěžích vyhlašovaných MŠMT a v dalších soutěžích 

rozvíjejících tvůrčí dovednosti a nadání  

 zavádění výukových metod a činností s důrazem na rozvoj funkční gramotnosti, technického 
a přírodovědného myšlení, klíčových kompetencí se zaměřením na technické a 
přírodovědné obory  

 podpora společného a neformálního vzdělávání  

 podpora zájmového vzdělávání  

 rozvoj kariérového poradenství – systematické poradenství pro žáky (rodiče) při 
rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření 

 vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání a udržení vysoké kvalifikace pedagogů na 
všech úrovních – MŠ, ZŠ 

 modernizace vzdělávací infrastruktury a vybavení v návaznosti na zkvalitnění vzdělávacích 
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programů a podle jejich potřeb zdůvodněných technologickými trendy a novými požadavky 
v ekonomice např. vybavení dílen, laboratoří, speciálních učeben 

 podpora rozšiřování nabídky zájmové činnosti v oblasti rozvoje technického a 
přírodovědného myšlení  

 podpora rozšiřování nabídky zájmové činnosti v oblasti hudby a výtvarného umění  

 spolupráce s poskytovateli předškolního vzdělávání 

 výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, k rozvoji 
pozitivního sociálního chování, zvládání zátěžových situací 

 motivace jedince k opuštění rizikového chování, které již nastalo a ochrana před dopady 
rizikového chování 

 vzdělávání pedagogů, realizace dlouhodobých programů primární prevence, metodická 
pomoc 

Cílové skupiny 

 Děti, žáci a studenti  

 Rodiče  

 Pedagogičtí pracovníci 

 Vzdělávací, výchovní a kariéroví pracovníci  

Dotační zdroje 

EU:  

 OP VVV – SC 3.1 (IP1) Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu 
dětí na ZŠ 

 OP VVV – SC 3.1 (IP2) Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání  

 OP VVV – SC 3.2 (IP1) Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích   

 OP VVV – SC 3.3 (P1) Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 

 OP VVV – SC 3.4 (P1) Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických 
pracovníků 

 OP VVV – SC 3.5 (P1) Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 
relevance pro trh práce 

 Integrovaný regionální OP – SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

ČR: 

 Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu společného vzdělávání 

 Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu zájmové činnosti a 
mimoškolních aktivit  

KHK:  

 Program zaměřený na oblast Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů 

 Program zaměřený na oblast Zájmová práce se žáky mimo vyučování 

 Program zaměřený na oblast Polytechnická výchova a vzdělávání 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce  

 Výzkumné organizace 

 Zaměstnavatelé v kraji 

 Obce a města 

 Krajské sítě podpory nadání 

 Vzdělávací společnosti 
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 Organizace působící v regionu NÚV, NIDV aj. 

 Zájmové organizace 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor školství 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 Gestor za oblast školství a kultury 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-
2020 

 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji 

 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji  

 Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého 
kraje na období 2014-2018 

 Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj v oblasti textilu a oděvního průmyslu 

 Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Královéhradeckém kraji 

 

Opatření 1.3.2 Podpora sekundárního vzdělávání 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na vytváření stabilní a efektivní struktury vzdělávací soustavy na území 

Královéhradeckého kraje, která bude odpovídat potřebám trhu práce, a to zejména prostřednictvím 

přizpůsobení oborové struktury odborných škol, zkvalitnění obsahu a zaměření výuky podle 

oborového zaměření a nových trendů v ekonomice kraje, zvyšování kreativity, iniciativy a 

podnikavosti studentů středních škol. Velmi důležitá je také podpora posilování vazeb středních škol 

s aplikační sférou, využívání motivačních nástrojů pro posílení zájmu o technické a přírodovědné 

obory, posilování systému kariérového poradenství. Ve vazbě na provázání výuky s potřebami trhu 

práce se opatření zaměří také na cílený rozvoj a modernizaci vzdělávací infrastruktury středních škol 

včetně vybavení, posílení konektivity škol a doplňující zeleně v okolí budov a na budovách. Zahrnuto 

je také zvyšování kvality pedagogických pracovníků a podpora aktivit škol v oblasti dalšího 

vzdělávání. 

Typové aktivity 

 zvýšení kvality výběru žáků do prvních ročníků středních škol (nastavení jednotné 
nepřekročitelné úrovně znalostí a studijních schopností pro jednotlivé typy středních škol) 

 vytváření stabilní a efektivní struktury vzdělávací soustavy na území Královéhradeckého 
kraje – strategický/koncepční rozvoj vzdělávací soustavy s důrazem na její kapacitní a 
oborovou optimalizaci 

 zavedení výukových metod a aktivit s důrazem na rozvoj klíčových dovedností, kompetencí 
potřebných pro uplatnění na trhu práce jako například znalost aktuálních trendů daného 
oboru, schopnost využívat nejnovější technologie, pracovat s novými materiály apod. 

 rozvoj kariérového poradenství  

 rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 zvyšování kvality lidských zdrojů – vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání a udržení 
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vysoké kvalifikace pedagogů na všech úrovních SŠ 

 doplnění a modernizace vybavení vybraných středních škol ve vazbě na inovované 
vzdělávací programy a provázání výuky s praxí. 

 podpora supervize u pedagogických pracovníků 

 podpora společného vzdělávání  

 zavedení systému péče o talentované studenty 

 zvýšení prestiže vybraných technických/přírodovědných/uměleckých oborů 

 podpora Středoškolské odborné činnosti (SOČ) dle oborového zaměření 

 zapojení a podpora možnosti využití odborných pracovišť zaměstnavatelů při zpracování 
SOČ, podpora konzultační činnosti odborníků z praxe 

 zapojení žáků a mládeže do programu Erasmus +  

 podpora vznikajících mládežnických iniciativ 

 podpora primární prevence rizikového chování žáků  

Cílové skupiny 

 Žáci a studenti  

 Rodiče  

 Zaměstnanci 

 Pedagogičtí pracovníci 

 Vzdělávací a výchovní pracovníci  

Dotační zdroje 

EU:  

 OP VVV – SC 3.1 (IP2) Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání  

 OP VVV – SC 3.2 (IP1) Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích   

 OP VVV – SC 3.3 (P1) Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 

 OP VVV – SC 3.4 (P1) Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických 
pracovníků 

 OP VVV – SC 3.5 (P1) Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 
relevance pro trh práce 

 Integrovaný regionální OP – SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

ČR: 

 Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu společného vzdělávání 

 Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu zájmové činnosti a 
mimoškolních aktivit  

KHK:  

 Program zaměřený na oblast Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů 

 Program zaměřený na oblast Zájmová práce se žáky mimo vyučování 

 Program zaměřený na oblast Polytechnická výchova a vzdělávání 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce  

 Výzkumné organizace 

 Zaměstnavatelé v kraji 

 Vzdělávací společnosti 

 Provozovatelé inovační infrastruktury 

 Podnikatelské seskupení (např. hospodářská komora) 
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Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor školství 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 Gestor za oblast školství a kultury 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-
2020 

 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji 

 Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého 
kraje na období 2014-2018 

 Krajský plán vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého 
kraje 

 Strategie inteligentní specializace (RIS3 Královéhradeckého kraje) 

 Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj v oblasti textilu a oděvního průmyslu 

 Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Královéhradeckém kraji 

 

Opatření 1.3.3 Rozvoj vzdělávacích institucí terciální sféry 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na komplexní rozvoj vyšších odborných škol a vysokých škol tak, aby 

docházelo ke zvýšení kvality vzdělávání na vyšších oborných a vysokých školách s důrazem na 

inovace, znalostní ekonomiku a potřeby trhu práce. 

Opatření se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávacích programů včetně podpory podnikavosti a dalších 

moderních dovedností studentů, rozvoj partnerství, vzájemně prospěšné spolupráce vzdělávacích 

institucí s dalšími institucemi terciární sféry, výzkumnými institucemi a také s veřejným a 

soukromým sektorem, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Důležitou oblastí je také 

zvyšování kvality lidských zdrojů v terciálním vzdělávání a podporovány budou také investiční 

aktivity ve vazbě na zvyšování kvality výuky. 

Typové aktivity 

 výstavba a modernizace infrastruktury terciárního vzdělávání 

 modernizace vybavení vzdělávacích institucí terciární sféry v návaznosti na modernizaci 
vzdělávacích programů a podle jejich potřeb zdůvodněných technologickými trendy a 
novými požadavky ve znalostní ekonomice 

 posílení spolupráce VOŠ a VŠ s praxí (stáže, praxe), aktivní zapojení odborníků z praxe do 
výuky – vytváření partnerství 

 podpora rozvoje spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, stáže, 
výměnné pobyty, zapojení jednotlivců (studentů i pedagogů) do mezinárodních projektů a 
sítí, zapojení do programu Erasmus+ 

 zavedení systému péče o talentované studenty  

 zvyšování kvality lidských zdrojů v terciárním vzdělávání  

 podpora výzkumné činnosti orientované na lokální a regionální problémy 
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Cílové skupiny 

 Studenti VOŠ a VŠ 

 Zaměstnanci/zaměstnavatelé 

 Pedagogičtí pracovníci 

 Vzdělávací a výchovní pracovníci 

 Výzkumné organizace a pracovníci  

Dotační zdroje 

EU:  

 OP VVV – SC 2.1 (IP1) Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro 
potřeby trhu práce a společnosti 

 OP VVV – SC 2.2 (IP1) Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-
ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin na vysokoškolském vzdělávání, a 
snížení studijní neúspěšnosti studentů 

 OP VVV – SC 2.3 (IP1) Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách 

 OP VVV – SC 2.4 (IP1) Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a 
strategického řízení vysokých škol 

 OP VVV – SC 2.5 (IP1) Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj 
lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 

 OP VVV – 2.1 (IP2) Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem 
zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení 
otevřenosti vysokých škol 

 OP VVV – SC 3.3 (P1) Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 

 OP VVV – SC 3.4 (P1) Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických 
pracovníků 

 OP VVV – SC 3.5 (P1) Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 
relevance pro trh práce 

 OP VVV – SC 3.1 (IP2) Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání  

 Integrovaný regionální OP – SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

ČR: 

 Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sociálních záležitostí 
studentů vysokých škol a studentů se specifickými potřebami  

 Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu pedagogických fakult  
 

Implementující subjekty 

 Vysoké školy 

 Výzkumné organizace 

 Podnikatelské seskupení (např. hospodářská komora, asociace, aj.) 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 S3 manažer (obecně subjekty zapojené do implementace RIS3) 

 Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest 

 Zaměstnavatelé v kraji 

 Provozovatelé inovační infrastruktury 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor školství 

 Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
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 Gestor za oblast školství a kultury 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Strategie inteligentní specializace (RIS3 Královéhradeckého kraje) 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-
2020 

 Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj v oblasti textilu a oděvního průmyslu 

 Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Královéhradeckém kraji 

 

Opatření 1.3.4 Zvyšování zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, včetně její 

mobility 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno především na odstraňování regionálních disparit na trhu práce 

prostřednictvím využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, integrace znevýhodněných a nízko 

kvalifikovaných osob na trh práce, podpory spolupráce klíčových aktérů vzdělávání a trhu práce 

včetně využívání flexibilních forem práce a podpory mobility pracovní síly. Ke zvýšení adaptability 

pracovní síly přispěje také zvyšování, obnovení a případně změna kvalifikace pomocí rozvoje dalšího 

profesního vzdělávání, rozvoje klíčových kompetencí a podpory profesních kvalifikací v počátečním 

vzdělávání. 

Typové aktivity 

 podpora aktivní politiky zaměstnanosti a integrace na trh práce 

 vytvoření systému pro generování predikcí budoucích potřeb trhu práce (projekt Kompas) 

 podpora oborů poptávaných aktuálně na trhu práce (např. technické obory) s přihlédnutím 
k důvodným očekáváním ve střednědobém horizontu (ve vazbě na predikce) 

 vytvoření podmínek pro realizaci dalšího profesního vzdělávání  

 rozvoj spolupráce klíčových aktérů z oblasti vzdělávání a trhu práce 

 podpora profesních kvalifikací v počátečním i dalším vzdělávání 

 podpora mobility pracovní síly 

 rozvoj platformy Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje  

 zpracování a reálné uplatnění Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje  

 podpora informovanosti a asistence podnikatelským subjektům o možnostech podpory 
zaměstnávání sociálně znevýhodněných na trhu práce 

 podpora rozvoje sociálního podnikání 

Cílové skupiny 

 Uchazeči a zájemci o zaměstnání 

 Osoby znevýhodněné na trhu práce 

 Ekonomicky neaktivní osoby 

 Zaměstnanci 

 Zaměstnavatelé  

Dotační zdroje 

EU:  

 OP VVV – SC 3.4 (P1) Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických 
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pracovníků 

 OP VVV – SC 3.5 (P1) Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 
relevance pro trh práce 

 OP Z – SC 1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, 
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných 

 OP Z – SC 1.1.2 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob 

 OP Z – SC 1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 

 OP Z – SC 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a 
soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

 OP Z – SC 3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní 
spolupráce v tematických oblastech OP Z 

ČR: 

 Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sociálních záležitostí 
studentů vysokých škol a studentů se specifickými potřebami  

Implementující subjekty 

 Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje 

 Zaměstnavatelé 

 Úřad práce ČR 

 Podnikatelská uskupení (komory, asociace, a další) 

 Střední a vyšší odborné školy 

 Vysoké školy 

 Vzdělávací a osvětové instituce 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor sociálních věcí 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor sociální 

 Gestor za oblast sociálních věcí 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji 
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Strategický cíl 1.4 Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovního 

ruchu jako významné složky regionální ekonomiky 

Seznam opatření strategického cíle 1.4 

 Opatření 1.4.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 Opatření 1.4.2 Zkvalitňování služeb a marketingu cestovního ruchu 

Opatření 1.4.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  

Popis opatření 

Náplní opatření je budování, obnova a modernizace základní i doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu s cílem zvýšit návštěvnost a dobu pobytu hostů regionu v rámci stále zesilujícího 

konkurenčního prostředí. Jedná se nejen o zajištění dostatečně husté a pestré sítě ubytovacích a 

stravovacích kapacit splňujících stoupající nároky návštěvníků na kvalitu a rozsah služeb, ale také o 

budování další infrastruktury, jako jsou informační a navigační systémy, cyklotrasy a různé další typy 

stezek a tras, atraktivity pro různé věkové a sociální skupiny turistů atd. 

Typové aktivity 

 výstavba a rozšíření, rekonstrukce a vybavení ubytovacích a stravovacích zařízení 

 zlepšení dostupnosti a dopravní obslužnosti destinací cestovního ruchu 

 rozvoj informačních a orientačních systémů  

 rozvoj turistických cyklotras a cyklostezek, rozvoj bike rezortů a in-line stezek 

 rozšíření, zkvalitnění a údržba další doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

 rozvoj potenciálu lázeňství na území kraje 

 podpora kongresové turistiky v kraji 

 rozvoj potenciálu venkovské turistiky a agroturistiky na území kraje 

 rozvoj potenciálu kulturního turismu na území kraje 

 podpora využití železniční infrastruktury v cestovním ruchu … 

Cílové skupiny 

 turisté a návštěvníci kraje 

 obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 podnikatelské subjekty 

Dotační zdroje 

EU: 

 Interreg V-A Česká republika – Polsko: Investiční priorita 2.1 - SC: Zvýšení návštěvnosti 
regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů 

ČR: 

 MMR: Národní program podpory cestovního ruchu v regionech – Podprogram: Rozvoj 
základní a doprovodné infrastruktury 

KHK: 

 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji 

 Propagace cyklobusů v turistických regionech 
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 Úprava lyžařských běžeckých tras 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Místní akční skupiny 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace  

 Podnikatelské subjekty 

 Provozovatelé veřejné dopravy 

 Správci chráněných území 

 Zájmové spolky 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

 Gestor za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020 

 Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů 

 

Opatření 1.4.2 Zkvalitňování služeb a marketingu cestovního ruchu 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na rozvoj a podporu marketingu cestovního ruchu s důrazem na destinační 

management k zajištění jeho dalšího rozvoje do budoucna v prostředí rostoucí konkurence okolních 

regionů. V rámci opatření musí být podporována také tvorba ucelených produktů cestovního ruchu, 

unikátní nabídka, alternativní formy cestovního ruchu, vzdělávání a standardizace služeb. Hlavním 

realizátorem destinačního managementu jsou destinační společnosti sedmi oblastí. Opatření je 

proto rovněž zaměřeno na vytváření zázemí pro činnost těchto společností včetně založení centrální 

krajské destinační společnosti.  

Typové aktivity 

 podpora rozvoje destinačního managementu  

 podpora rozvoje turistických informačních center 

 inovativní a koordinovaná propagace atraktivit cestovního ruchu v regionu 

 tvorba produktů cestovního ruchu 

 spolupráce provozovatelů infrastruktury a poskytovatelů služeb 

 certifikace služeb v cestovním ruchu 

 podpora unikátní lokální nabídky a alternativních forem cestovního ruchu 

 vzdělávání v oblasti cestovního ruchu 

 standardizace služeb v cestovním ruchu 

 rozvoj a provázání informačních a evidenčních systémů v oblasti cestovního ruchu 

 využití moderních technologií při tvorbě turistických produktů 
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Cílové skupiny 

 turisté a návštěvníci kraje 

 obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 podnikatelské subjekty 

 destinační společnosti a další organizace pracující v cestovním ruchu 

 vlastníci kulturně-historických objektů 

 vlastníci kulturních zařízení 

Dotační zdroje 

EU: 

 Interreg V-A Česká republika - Polsko: Investiční priorita 2.1 – SC: Zvýšení návštěvnosti 
regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů 

ČR: 

 MMR: Národní program podpory cestovního ruchu v regionech - Podprogram: 
Marketingové aktivity v cestovním ruchu 

KHK: 

 Podpora činnosti turistických informačních center 

 Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Místní akční skupiny 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Podnikatelské subjekty 

 Podnikatelská seskupení 

 Správci chráněných území 

 Destinační managementy 

 Vysoké školy 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

 Gestor za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020 

 Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů  
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3.2 Strategická oblast 2: Dopravní dostupnost a mobilita 

Strategický cíl SRK 2014–2020 Opatření PRK 2017–2020 

2.1 Napojit Královéhradecký kraj na nadřazenou 
dopravní síť meziregionálního a přeshraničního 
významu 

Opatření 2.1.1: Výstavba a modernizace dopravního 
napojení kraje nadregionálního významu 

2.2 Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury 
s ohledem na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví 
obyvatel 

Opatření 2.2.1: Rozvoj regionální silniční dopravy 

Opatření 2.2.2: Modernizace a rekonstrukce železniční 
infrastruktury 

Opatření 2.2.3: Podpora nemotorové dopravy s 
důrazem na cyklistiku 

2.3 Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje 
veřejnou dopravou šetrnou k životnímu prostředí a 
zvýšit její atraktivitu 

Opatření 2.3.1: Optimalizace veřejné dopravy a 
integrace dopravních systémů 

Opatření 2.3.2: Obnova vozového parku a ekologizace 
hromadné dopravy  

 

Strategický cíl 2.1 Napojit Královéhradecký kraj na nadřazenou dopravní síť 

meziregionálního a přeshraničního významu 

Seznam opatření strategického cíle 2.1 

 Opatření 2.1.1: Výstavba a modernizace dopravního napojení kraje nadregionálního významu 

Opatření 2.1.1: Výstavba a modernizace dopravního napojení kraje 

nadregionálního významu 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na urychlení výstavby dálnic D11 a D35. Dálnice D11 vedoucí na Prahu propojí 

Hradec Králové a Jaroměř s dálniční sítí ČR. Navazující úsek dálnice D11 na Trutnov a Královec 

umožní přeshraniční dopravní napojení s Polskem. Komunikace D35 zlepší silniční propojení s 

Libereckým krajem a s Moravou. Proto je třeba mimo jiné urychlit výkup pozemků. Modernizace a 

výstavba obchvatů na silnicích I. tříd přispěje ke snížení negativních dopadů na život v obcích 

dotčených intenzivní automobilovou a kamionovou dopravou. K pohodlnějšímu a rychlejšímu 

cestování vlakem přispěje modernizace železniční trati Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice, které 

zlepší napojení kraje na mezinárodní železniční koridor. Kvalitnější napojení na Prahu a východní 

Čechy umožní modernizace trati č. 20.  

Typové aktivity 

 dokončení dostavby dálnice D11 v celém úseku Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – státní 
hranice ČR/Polsko s cílem napojením na rychlostní komunikaci S3 

 podpora zahájení výstavby dálnice D35 v úseku Hradec Králové – Úlibice 

 územní stabilizace navazujícího úseku dálnice D35 Hradec Králové – Úlibice – kapacitní 
komunikace S5 (v tzv. severní variantě) v úseku Úlibice – hranice Královéhradeckého kraje s 
Libereckým krajem (Turnov – Rovensko pod Troskami) v územně plánovacích 
dokumentacích, koordinace záměru na hranicích Libereckého a Královéhradeckého kraje 

 modernizace silnic I. třídy a výstavba obchvatů a přeložek obcí na silnicích I. třídy 
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 rozvoj dopravních informačních a řídicích systémů na síti TEN-T 

 spolupráce s dotčenými obcemi při výkupu pozemků a nastavení podmínek výstavby 

 rozvoj multimodální nákladní přepravy 

 modernizace železniční trati Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – (Chrudim) 

 modernizace, zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti železniční trati Velký Osek – Hradec 
Králové – Choceň 

 podpora rozvoje Rychlého železničního spojení (VRT) v relaci Praha – Wroclaw 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 

Dotační zdroje 

EU:  

 OP D SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční 
dopravy 

 OP D SC 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 

 OP D SC 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční 
dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic 
sítě TEN-T včetně rozvoje systému ITS 

 OP D SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního 
provozu 

 OP D SC 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů 
dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, 
rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 

ČR:  

 Dotace Ministerstva dopravy (SFDI) zaměřené na rekonstrukci multimodálních překladišť 

Implementující subjekty 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Správa železniční dopravní cesty 

 Správci, provozovatelé a majitelé infrastruktury 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Výbor pro dopravu 

 Gestor za oblast dopravy a silničního hospodářství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje 

 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
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Strategický cíl 2.2 Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na 

plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel  

Seznam opatření strategického cíle 2.2 

 Opatření 2.2.1: Rozvoj regionální silniční dopravy 

 Opatření 2.2.2: Modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury 

 Opatření 2.2.3: Podpora nemotorové dopravy s důrazem na cyklistiku 

Opatření 2.2.1: Rozvoj regionální silniční dopravy 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na komplexní rekonstrukce, modernizace, a opravy silnic (silnice II. a III. tříd, 

místní komunikace) na území kraje s cílem snížení podílu nevyhovujících a havarijních úseku, které 

podle systému hospodaření s vozovkou tvoří cca 70 % délky silnic II. a III. tříd. Dále se jedná o 

opatření ke. Budou podporovány projekty řešící odstranění bodových závad na silniční síti a na 

průtazích měst, výstavba přeložek a obchvatů měst a obcí v místech zatížených intenzivní 

kamionovou dopravou. Cílem opatření je rovněž zlepšení a posilování dopravní dostupnosti v česko-

polském příhraničí za pomocí oprav silnic II. a III. třídy. Ve větších městech budou podporovány 

inteligentní dopravní systémy. Ve větších městech budou podporovány inteligentní dopravní 

systémy. Opatření je zaměřeno i na prohloubení a zvyšování efektivity vykonávání činností běžné, 

souvislé a zimní údržby na silnicích Královéhradeckého kraje. 

Typové aktivity 

 modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. tříd  

 odstraňování bodových závad (mosty, křižovatky, přejezdy,…) 

 rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací 

 zlepšování dopravní dostupnosti v česko-polském příhraničí 
 rozvoj inteligentních dopravních systémů 

 podpora zmírňování negativních dopadů automobilové dopravy na životní prostředí 
(budování přírodních hlukových bariér, výsadba stromů apod.) 

 zefektivnění provádění běžné, souvislé a zimní údržby na komunikacích 

 rozvoj nových technologií v oblasti správy silnic II. a III. třídy   

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 

 Návštěvníci kraje 

Dotační zdroje 

EU:  

 IROP SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 
regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

 OP D SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního 
provozu 

 Interreg V-A ČR-PL SC 2.1 Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití 
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potenciálu přírodních a kulturních zdrojů 
ČR:  

 Dotace Ministerstva dopravy (SFDI) zaměřené na opravy, rekonstrukce a modernizace silnic 
II. a III. třídy a zvyšování plynulosti dopravy 

 Dotace Ministerstva pro místní rozvoj zaměřené na podporu obnovy místních komunikací 

 Dotace Ministerstva životního prostředí (SFŽP) na zlepšení ochrany obyvatel měst a obcí 
před hlukem 

KHK:  

 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, 
infrastruktura 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj 

 SÚS Královéhradeckého kraje  

 Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Správci, provozovatelé a majitelé infrastruktury 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Výbor pro dopravu 

 Gestor za oblast dopravy a silničního hospodářství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje 

 

Opatření 2.2.2: Modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury na území kraje. I když 

nejsou železniční tratě a navazující infrastruktura ve vlastnictví kraje, je v jeho zájmu, aby se 

stavebně technický stav železničních tratí v regionu zlepšoval. Míra konkurenceschopnosti 

regionální železniční dopravy se odvíjí právě od stavebně technického stavu železniční 

infrastruktury. Opatření je zaměřeno na zvyšování propustnosti, cestovní rychlosti, bezpečnosti a 

spolehlivosti provozu železniční dopravy v kraji. 

Typové aktivity 

 modernizace a rekonstrukce regionálních železničních tratí a traťových úseků, uzlů a 

související technické infrastruktury (stanice, zastávky, traťové a staniční zabezpečovací 

zařízení) za účelem zejména zvýšení propustnosti, cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu 

osobní a nákladní železniční dopravy v kraji  

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 
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Dotační zdroje 

EU:  

 OP D SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční 
dopravy 

Implementující subjekty 

 Správa železniční dopravní cesty 

 České dráhy  

 Správci, provozovatelé a majitelé infrastruktury 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Výbor pro dopravu 

 Gestor za oblast dopravy a silničního hospodářství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 - 

 

Opatření 2.2.3: Podpora nemotorové dopravy s důrazem na cyklistiku 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na zkvalitnění infrastruktury pro nemotorovou dopravu se zaměřením na 

rozvoj cyklodopravy. Bude podporováno budování cyklostezek pro potřeby bezpečné dojížďky za 

prací, do škol a za službami, a zároveň budování cyklostezek a cyklotras pro účely rozvoje 

cykloturistiky v kraji. Prioritou v regionu je intenzivní rozvoj čtyř hlavní dálkových cyklotras (Labská, 

Příhraniční, Kladská stezka a cyklotrasa č. 14) včetně monitoringu jejích návštěvnosti. Opatření se 

rovněž zabývá realizací doplňkových služeb a infrastrukturního zázemí pro cyklisty s důrazem na 

bezbariérovost. 

Typové aktivity 

 koncepční budování, značení a údržba cyklostezek, cyklotras a dalších prvků infrastruktury 
pro cyklisty s důrazem na bezbariérovost a bezpečnost 

 rozvoj doplňkových služeb a infrastrukturního zázemí pro cyklisty (cyklobusy, B+R, parkovací 
domy, úschovny, stojany, odpočinková místa, cyklopumpy, dobíjecí stanice pro elektrokola 
apod.) 

 podpora rozvoje dálkových cyklotras na území Královéhradeckého kraje (Labská č. 2, trasa č. 
14, Kladská stezka č. 27, Příhraniční trasa č. 22) 

 podpora projektů/aktivit propagujících aktivní trávení volného času (projekt Česko jede 

apod.) 

 podpora projektů propagujících nemotorovou dopravu (kampaň Do práce na kole) 

 kvantitativní i kvalitativní monitoring návštěvnosti cyklotras 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Turisté a návštěvníci kraje 
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Dotační zdroje 

EU:  

 IROP SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
ČR:  

 Dotace Ministerstva dopravy (SFDI) zaměřené na výstavbu cyklostezek a zvyšování 
bezpečnosti 

 Dotace Ministerstva pro místní rozvoj zaměřené na podporu vybavenosti cyklostezek 

 Dotace Ministerstva životního prostředí (SFŽP) na podporu čisté mobility 
KHK:  

 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Správci, provozovatelé a majitelé infrastruktury 

 Místní akční skupiny 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Nestátní neziskové organizace  

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

 Gestor za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů 
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Strategický cíl 2.3 Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje veřejnou 

dopravou šetrnou k životnímu prostředí a zvýšit její atraktivitu 

Seznam opatření strategického cíle 2.3 

 Opatření 2.3.1: Optimalizace veřejné dopravy a integrace dopravních systémů 

 Opatření 2.3.2: Obnova vozového parku a ekologizace hromadné dopravy 

Opatření 2.3.1: Optimalizace veřejné dopravy a integrace dopravních systémů 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti na území celého kraje a s 

důrazem na zvýšení spolehlivosti a zkvalitňování poskytování veřejných služeb ve veřejné linkové 

autobusové a drážní osobní dopravě vedoucí k zajištění mobility obyvatel ve všech částech regionu. 

Cílem je rozšířit a zkvalitnit integrované dopravní systémy, zvýšit atraktivitu a pohodlí cestování 

prostředky veřejné hromadné dopravy a zlepšit jejich dostupnost pro všechny občany. Opatření ve 

veřejné dopravě musí být také zaměřeno na zpřístupnění veřejné dopravy starším osobám a 

osobám s omezenou schopností a orientace. Je třeba podporovat aktivity vedoucí k posilování 

přepravních výkonů veřejné dopravy a ke snižování individuální automobilové dopravy a soustředit 

se především na dopravní obslužnost horských, venkovských a příhraničních částí kraje. 

Typové aktivity 

 zřízení nových autobusových a železničních zastávek v místech s nově vzniklou přepravní 
poptávkou 

 dokončení plnohodnotné integrace MHD Hradec Králové a měst zajišťujících provoz 
lokálních MHD na území Královéhradeckého kraje se systémem IDS IREDO 

 rekonstrukce a výstavba dopravní infrastruktury pro veřejnou dopravu (zastávky, nádraží, 
terminály,…) a zajištění její návaznosti na individuální automobilovou dopravu a 
cyklodopravu 

 navýšení nabídky mezihraničního železničního a autobusového spojení mezi 
Královéhradeckým krajem a Polskem 

 navýšení podílu využití nízkopodlažních a bezbariérových vozidel pro zajištění veřejných 
služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě 

 modernizace odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě s cílem zavádění 
inovativního způsobu odbavení 

 zavádění inteligentních a komplexních řídících dopravních systémů  

 projekty podporující obslužnost veřejnou dopravou v horských, venkovských, příhraničních 
a periferních částech kraje 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Turisté a návštěvníci kraje 

Dotační zdroje 

EU:  

 OP D SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční 
dopravy 
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 OP D SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve 
městech v elektrické trakci 

 OP D SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního 
provozu 

 IROP SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
ČR:  

 Dotace Ministerstva dopravy (SFDI) zaměřené na zpřístupňování dopravy osobám s 
omezenou schopností pohybu nebo orientace 

KHK:  

 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, 
infrastruktura 

Implementující subjekty 

 České dráhy  

 Autobusoví dopravci 

 Provozovatelé veřejné dopravy včetně provozovatelů MHD 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Výbor pro dopravu 

 Gestor za oblast dopravy a silničního hospodářství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje 

 

Opatření 2.3.2: Obnova vozového parku a ekologizace hromadné dopravy 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na obnovu a modernizaci vozového parku veřejné hromadné dopravy s cílem 

zvýšení mobility osob touto dopravou na úkor individuální automobilové dopravy. Modernizací 

vozového parku dojde ke snižování provozních nákladů, zvýšení cestovních rychlostí a komfortu 

cestování veřejnými dopravními prostředky. Důraz bude kladen na projekty zaměřené na zavádění 

ekologicky čistých vozů s alternativním pohonem (elektrobusy a autobusy s pohonem na CNG) 

včetně výstavby doprovodné infrastruktury a na nákup nízkopodlažních vozidel a malokapacitních 

vozů. 

Typové aktivity 

 modernizace a obnova vozového parku v autobusové a železniční dopravě 

 podpora vhodných forem zajišťování veřejné dopravy a zavádění alternativních dopravních 
prostředků  

 zavádění ekologicky šetrných vozidel veřejné dopravy včetně doprovodné infrastruktury 
(dobíjecí a plnící stanice) 

 obnova a modernizace vozového parku přepravy osob, nákup moderních nízkopodlažních a 
malokapacitních vozidel  

Cílové skupiny 
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 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Provozovatelé veřejné dopravy 

 Turisté a návštěvníci kraje 

Dotační zdroje 

EU:  

 OP D SC 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím 
modernizace dopravního parku 

 OP D SC 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti 

 IROP SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
ČR:  

 Dotace Ministerstva životního prostředí (SFŽP) na podporu čisté mobility 

Implementující subjekty 

 České dráhy  

 Autobusové dopravci 

 Provozovatelé veřejné dopravy včetně provozovatelů MHD 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Výbor pro dopravu 

 Gestor za oblast dopravy a silničního hospodářství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje 
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3.3 Strategická oblast 3: Veřejné služby a občanská společnost 

Strategický cíl SRK 2014–2020 Opatření PRK 2017–2020 

3.1 Zkvalitnit poskytovaní zdravotní péče v 
Královéhradeckém kraji a podporovat zdravý životní 
styl jeho obyvatel 

Opatření 3.1.1 Zajištění dostupné a kvalitní péče 
v nemocnicích  

Opatření 3.1.2: Podpora a deinstitucionalizace 
ostatních zdravotnických služeb v kraji 

Opatření 3.1.3: Podpora zdravého životního stylu a 
zdraví obyvatel 

3.2 Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní 
a dostupné sociální služby pro obyvatele 
Královéhradeckého kraje 

Opatření 3.2.1 Podpora aktivit směřujících k sociální 
integraci obyvatel s důrazem na oblast prevence 

Opatření 3.2.2 Rozvoj sociálních služeb a dalších forem 
podpory s důrazem na život v komunitě 

Opatření 3.2.3 Rozvoj sociální ekonomiky 

3.3 Zajistit dostatečnou bezpečnost a ochranu 
obyvatel kraje včetně jejich majetku a předcházet 
mimořádným událostem 

Opatření 3.3.1: Rozvoj krizového řízení a 
integrovaného záchranného systému 

3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i 
jeho návštěvníky 

Opatření 3.4.1 Ochrana a podpora kulturního a 
přírodního dědictví regionu 

Opatření 3.4.2 Rozvoj kulturních a kreativních aktivit 

Opatření 3.4.3 Rozvoj sportu a volnočasových aktivit 

 

Strategický cíl 3.1 Zkvalitnit poskytovaní zdravotní péče v Královéhradeckém kraji 

a podporovat zdravý životní styl jeho obyvatel 

Seznam opatření strategického cíle 3.1 

 Opatření 3.1.1 Zajištění dostupné a kvalitní péče v nemocnicích  

 Opatření 3.1.2: Podpora a deinstitucionalizace ostatních zdravotnických služeb v kraji 

 Opatření 3.1.3: Podpora zdravého životního stylu a zdraví obyvatel 

Opatření 3.1.1: Zajištění dostupné a kvalitní péče v nemocnicích 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na modernizaci krajských, státních a privátních nemocničních zařízení a 

optimalizaci jejich fungování při zachování kvality, rozsahu a dostupnosti zdravotní péče v kraji. Je 

nutná postupná modernizace infrastruktury nemocnic včetně jejich stavebně technického stavu, 

modernizace technického zázemí nemocnic a specializovaného přístrojového vybavení, podpory 

vědy a výzkumu a využití nových trendů ve zdravotní péči. Je potřeba zajistit odpovídající a efektivní 

systém návazné péče včetně její dostupnosti po celém území kraje a rovněž zajistit efektivní řízení 

zdravotnictví v kraji včetně jeho dlouhodobého udržitelného financování. S tím souvisí i podpora 

stabilizace, zvyšování kvality a rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví (lékařů a ostatních 

zdravotnických pracovníků) a zavedení jednotného nemocničního informačního systému. 

Typové aktivity 

 modernizace infrastruktury, technického zázemí a přístrojového vybavení nemocnic na 
území kraje včetně zlepšení stavebně technického stavu a snížení energetické náročnosti 



36 
 

budov 

 optimalizace lůžkového fondu při zachování kvality, rozsahu a dostupnosti zdravotní péče v 
kraji  

 rozvoj lékařských oborů, modernizace a využití nových trendů zdravotnické péče, podpora 
vysoce specializované péče 

 stabilizace, zvyšování kvality a rozvoj lidských zdrojů (lékařů a ostatních zdravotnických 
pracovníků), podpora mladých začínajících lékařů 

 rozvoj elektronického zdravotnictví „eHealth“ a zavedení Nemocničního informačního 
systému (NIS) 

 podpora vědy a výzkumu ve zdravotnictví a zavádění nových poznatků z výzkumu do praxe 

 spolupráce Královéhradeckého kraje s Fakultní nemocnicí Hradec Králové 

Cílové skupiny 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a města 

 Pacienti a klienti zdravotních služeb 

 Zaměstnanci zdravotnických zařízení 

Dotační zdroje 

EU:  

 IROP SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 

 OP Z SC 2.2.2 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště 
psychiatrické péče do komunity 

ČR: 

 Dotace Ministerstva zdravotnictví zaměřené na podporu rozvoje a obnovy materiálně-
technické základy regionálního zdravotnictví 

 Dotace Ministerstva zdravotnictví zaměřené na rozvojové projekty zdravotní péče 

 Dotace Ministerstva zdravotnictví zaměřené na podporu dostupnosti zdravotních služeb 
praktických a zubních lékařů 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Zdravotnický holding KHK 

 Poskytovatelé zdravotních služeb 

 Nestátní neziskové organizace 

 Výzkumné organizace 

 Vysoké školy  

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor zdravotnictví 

 Výbor zdravotní 

 Gestor za oblast zdravotnictví 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 
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Opatření 3.1.2: Podpora a deinstitucionalizace ostatních zdravotních služeb 

v kraji 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním a na modernizaci 

infrastruktury poskytovatelů psychiatrické péče a na podporu ostatních zdravotních a zdravotně-

sociálních služeb na území kraje v návaznosti na Reformu péče o duševní zdraví v ČR, Strategii 

reformy psychiatrické péče a Akční plán „Duševní zdraví“. Optimalizací procesu péče o duševně 

nemocné a kapacity složek sítě služeb dojde k přesunu těžiště péče směrem ke komunitnímu 

způsobu práce, do přirozeného prostředí cílových skupin s důrazem na ambulantní a terénní péči v 

souladu se Standardy a trendy v péči o osoby s duševním onemocněním. S tím souvisí podpora, 

zapojení a součinnost poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, ale i orgánů státní správy a 

územních samospráv. Je potřeba zkvalitňovat podmínky pro následnou péči včetně podmínek pro 

domácí péči.  

Typové aktivity 

 modernizace infrastruktury poskytovatelů zdravotnických služeb mimo nemocnice 

 vytvoření vhodných podmínek pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče a to za pomocí 

podpory výstavby center duševního zdraví, ambulantních a terénních služeb 

 podpora zajištění akutní psychiatrické hospitalizace v lůžkových zařízeních na území kraje 

 podpora vzniku možností pro hospitalizaci pro dětských pacientů s psychiatrickými 

poruchami na území kraje 

 vytvoření podmínek pro vzdělávání personálu zajišťujícího psychiatrickou péči 

 podpora zájmu o zaměstnání v lékařských i nelékařských oborech, včetně snahy o udržení 

těchto profesionálů v kraji 

 zkvalitňování následné péče (LDN) a podmínek pro domácí péči včetně zajištění 

dostatečného počtu zdravotních sester v domácí péči 

 zachování a podpora činnosti odborných léčebných ústavů a ozdravoven 

 zajištění dostupné hospicové lůžkové péče a domácí hospicové péče 

Cílové skupiny 

 Církve 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a města 

 Pacienti a klienti zdravotnických služeb 

 Zaměstnanci zdravotnických zařízení na území KHK 

 Studenti SŠ, VŠ 

Dotační zdroje 

EU:  

 IROP SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 

 OP Z SC 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 
a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování  

 OP Z SC 2.2.2 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště 
psychiatrické péče do komunity 
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ČR: 

 Dotace Ministerstva zdravotnictví zaměřené na podporu činností NNO působících v oblasti 
zdravotnictví a paliativní hospicové péče 

 Dotace Ministerstva zdravotnictví zaměřené na podporu zdravotně sociálních služeb 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Poskytovatelé zdravotních služeb 

 Poskytovatelé zdravotně – sociálních služeb 

 Neziskové organizace 

 Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí 

 Výbor zdravotní, výbor sociální 

 Gestor za oblast zdravotnictví, gestor za oblast sociální 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 

 Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 – 2020 

 

Opatření 3.1.3: Podpora zdravého životního stylu a zdraví obyvatel 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na implementaci „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci 

nemocí – „Zdraví 2020“. Hlavním cílem opatření, v souladu s touto strategií, je stabilizace systému 

prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných 

mechanizmů vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu populace. V přímé návaznosti na Akční plány 

„Zdraví 2020“, budou realizovány některé aktivity, které z těchto plánů vycházejí. Například 

rehabilitační, rekondiční a relaxační aktivity. 

Typové aktivity 

 zajištění komplexní péče o zdraví a podpory zdraví celé společnosti naplňováním programu 
Zdraví 2020 

 aktivní podpora zdravého životního stylu vedoucí ke zlepšení podmínek pro zdraví obyvatel 
kraje 

 zlepšování podmínek pro zdraví obyvatel nabídkou rehabilitačních, rekondičních a 
relaxačních aktivit 

 zlepšení místní infrastruktury pro pohybové aktivity  

 podpora pohybové aktivity u zaměstnavatelů (pohyb na pracovišti, edukační činnost) 

 podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu ve školách a školských zařízeních 

 podpora rozvoje pohybové gramotnosti ve školách v rámci volnočasových aktivit 

 podpora primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v kraji 

 podpora zdravého stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo ve 
školském zařízení (školní jídelny, školní bufety a automaty) 
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 zajištění dostupnosti školního stravování pro všechny děti a žáky 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Děti, žáci a studenti škol a školských zařízení 

Dotační zdroje 

ČR:  

 Dotace Ministerstva zdravotnictví zaměřené na projekty podpory zdraví 

 Dotace Ministerstva zdravotnictví zaměřené na podporu aktivit a preventivních opatření 
pro zlepšení zdraví dětí a dorostu 

KHK:  

 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže 

 Pohybová gramotnost 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní péče 

 Nestátní neziskové organizace 

 Výzkumné organizace 

 Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor zdravotnictví 

 Výbor zdravotní 

 Gestor za oblast zdravotnictví 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 

 Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého 
kraje na období 2014-2018 
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Strategický cíl 3.2 Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní a dostupné 

sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje  

Seznam opatření strategického cíle 3.2 

 Opatření 3.2.1 Podpora aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel s důrazem na oblast 

prevence 

 Opatření 3.2.2 Rozvoj sociálních služeb a dalších forem podpory s důrazem na život v 

komunitě 

 Opatření 3.2.3 Rozvoj sociální ekonomiky 

Opatření 3.2.1 Podpora aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel 

s důrazem na oblast prevence 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na poskytování služeb sociální prevence a podporu aktivit směřujících 

k sociální integraci obyvatel s cílem napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální 

situace. Důraz je kladen na začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním 

vyloučením do společnosti, podporu opatření vedoucích k rovnosti mužů a žen a návratu rodičů či 

osob pečujících o osobu blízkou do pracovního procesu. Výše uvedené kroky chrání společnost před 

vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů a napomáhají snížení trestné činnosti. V rámci 

opatření je řešena podpora profesionální realizace sociální práce, preventivní programy a s tím 

související budování nové a rozšíření stávající infrastruktury pro poskytování sociálních služeb 

a sociálního bydlení. Důraz je kladen na zajištění víceletého financování sociálních služeb. 

Typové aktivity 

 poskytování odborných a specializovaných sociálních služeb osobám v obtížné životní situaci 

 podpora rozvoje sociálního bydlení v obcích a dostupného bydlení pro osoby bez přístřeší 
včetně nástrojů jejich společenské integrace 

 rozvoj sociálně aktivizačních služeb, především pro rodiny s dětmi 

 zajištění dostupnosti terénních programů a kontaktních a poradenských služeb pro uživatele 

legálních či nelegálních návykových látek a patologické hráče a zvýšení dostupnosti nástrojů 

pro jejich společenskou integraci 

 zajištění dostupnosti terénních programů cílených na sociální začleňování osob sociálně 
vyloučených, nebo ohrožených sociálním vyloučením se zaměřením na sociálně vyloučené 
lokality 

 podpora činnosti rodinných a mateřských center a dalších prorodinných aktivit za účelem 

slaďování rodinného a pracovního života 

 podpora aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití 

 podpora rozvoje komunitních center 

 odborné poradenství a pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým trestnou činností, 
případně cizincům, poradenství zaměřené na dluhovou problematiku 

 vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a podpora dobrovolnictví 

 rozvoj nástrojů pro řízení sociálních služeb 

 podpora plánování sociálních služeb a mezioborové spolupráce 
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 podpora informovanosti o možnostech sociální pomoci a sociálního poradenství ve 

venkovských oblastech 

 podpora případové sociální práce 

Cílové skupiny 

 Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením 

 Pracovníci a klienti služeb napomáhajících sociálnímu začleňování 

 Rodiče či pečující osoby 

 Zadavatelé sociálních služeb 

 Zaměstnanci  

 Zaměstnavatelé 

Dotační zdroje 

EU:  

 IROP SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi   

 OP Z SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

 OP Z SC 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 
a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 

ČR:  

 Dotace Ministerstva pro místní rozvoj zaměřené na oblast sociálního bydlení (vstupní byty) 

 Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřené na podporu prorodinných opatření 

 Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřené na podporu aktivit v oblasti stárnutí 

 Dotace Rady vlády pro rovnost žen a mužů a Úřadu vlády ČR na podporu veřejně účelných 
aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 

 Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce 

 Dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na podporu aktivit v oblasti 
protidrogové politiky 

 Dotace Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Úřadu vlády ČR na podporu prevence 
sociálního vyloučení, komunitní práce, terénní práce a činnosti koordinátorů pro romské 
záležitosti 

 Dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence kriminality  
 

KHK:  

 Dotační program na podporu sociálních služeb 

 Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 
služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Nestátní neziskové organizace 

 Poskytovatelé sociálních služeb 

 Podnikatelské subjekty 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor sociálních věcí  

 Výbor sociální 

 Gestor za oblast sociální 



42 
 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011–2017 

 Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017–2021 
 

Opatření 3.2.2 Rozvoj sociálních služeb a dalších forem podpory s důrazem na 

život v komunitě 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na koncepční rozvoj, zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji s důrazem na život v komunitě. Cílem opatření je umožnit uživatelům 

sociálních služeb v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Velký důraz je 

kladen na řešení problematiky stárnutí obyvatelstva, která je v Královéhradeckém kraji (kraji 

s nejstarší populací v České republice) více než aktuální. Opatření klade důraz na zvyšování 

dostupnosti terénních a ambulantních služeb, které podporují setrvání osob s potřebou podpory či 

závislých na péči ve vlastní domácnosti. Klíčová je rovněž podpora pečujících osob vč. zajištění 

dostupnosti odlehčovacích služeb. Zkvalitnění a rozvoj pobytových sociálních služeb je podporován 

v případech, kdy je pro řešení nepříznivé sociální situace nutné zajištění péče spojené s pobytem. 

Jde zejména o služby pro osoby s postižením či duševním onemocněním s potřebou vysoké míry 

podpory vč. osob se stařeckými demencemi. Důraz je kladen také na zajištění dostupného sociálního 

bydlení a vhodného dostupného bydlení pro seniory. Je potřeba podporovat poskytovatele 

sociálních služeb včetně dalšího rozvoje vzdělávání a informovanosti všech subjektů v této oblasti. 

Důraz je kladen na zajištění víceletého financování sociálních služeb. Důležitá je také koordinace 

sociálních a zdravotních služeb. Komunitní plánování a řízení sociálních služeb musí fungovat ve 

spolupráci kraje, obcí a dalších aktérů. 

Typové aktivity 

 rozšíření sítě sociálních služeb v oblastech s nedostatečným pokrytím 

 deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb 

 budování sítě dostupných služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním 
poskytovaných v přirozené komunitě, terénních služeb a pobytových služeb s malou 
kapacitou  

 podpora a rozvoj pečovatelské služby a dalších terénních a ambulantních služeb 
podporujících život v přirozeném sociálním prostředí  

 zvyšování dostupnosti odlehčovacích služeb 

 výstavba, modernizace či rekonstrukce zařízení sociálních služeb s cílem naplnění 
doporučeného materiálně technického standardu a zajištění bezbariérovosti 

 zavádění a modernizace asistivních technologií v oblasti sociálních služeb  

 vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a podpora dobrovolnictví 

 zvyšování informovanosti osob sociálně vyloučených, ohrožených sociálním vyloučením, 
závislých na pomoci jiné osoby, zejm. osob s postižením, duševním onemocněním a seniorů 
závislých na péči  

 zvyšování informovanosti a podpora pečujících osob 

 podpora plánování sociálních služeb, spolupráce a poradenství  

 podpora případové sociální práce 



43 
 

 rozvoj nástrojů pro řízení sítě sociálních služeb 

 posilování resortní a meziresortní spolupráce při zajištění dlouhodobé péče o seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

 vytváření nástrojů pro resortní a meziresortní spolupráce při zajištění dlouhodobé péče o 

seniory a osoby se zdravotním postižením 

Cílové skupiny 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením 

 Pracovníci a klienti sociálních služeb 

 Zadavatelé sociálních služeb 

 Zaměstnanci  

 Zaměstnavatelé 

Dotační zdroje 

EU: 

 IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi   

 OP Z SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

 OP Z IP 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 
a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 

 OP Z SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

 OP Z IP 3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce 
v tematických oblastech OP Z 

ČR:  

 Dotace Ministerstva pro místní rozvoj zaměřené na oblast sociálního bydlení (pečovatelské 
byty, komunitní domy pro seniory) 

 Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřené podporu samosprávy v oblasti 
stárnutí 

 Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast poskytování sociálních služeb 

 Dotační program Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Úřadu vlády ČR pro 
podporu veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 

KHK: 

 Dotační program na podporu sociálních služeb 

 Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 
služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Poskytovatelé sociálních služeb 

 Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce 

 Zaměstnavatelé  

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor sociálních věcí  

 Výbor sociální 
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 Gestor za oblast sociální 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 

 Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 - 2023 

 Krajský plán vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého 
kraje 

 

Opatření 3.2.3 Rozvoj sociální ekonomiky 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na vytváření nových pracovních míst a začlenění znevýhodněných osob do 

společnosti prostřednictvím podpory a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků. 

Součástí opatření je také vzdělávání v oblasti sociálního podnikání. Komplementárně opatření řeší 

vznik nových nebo rozvoj stávajících sociálních podniků včetně investic do infrastruktury a podporu 

jejich činnosti. Součástí opatření je zajištění informovanosti podnikatelů a široké veřejnosti 

o sociálním podnikání. 

Typové aktivity 

 podpora zakládání nových a rozvoj stávajících sociálních podniků  

 výstavba, rekonstrukce budov pro sociální podnikání a nákup potřebného vybavení 

 nalezení vhodných zdrojů financování provozní činnosti sociálních podniků  

 rozvoj poradenské činnosti pro zájemce o sociální podnikání 

 zajištění propojení nabídky a poptávky po produktech sociálních podniků a poskytovatelů 
náhradního plnění 

 vzdělávání zaměstnanců sociálních podniků 

 propagace sociálního podnikání a pořádání informačních akcí pro zájemce o oblast 
sociálního podnikání a širokou veřejnost 

Cílové skupiny 

 Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením 

 Zaměstnanci  

 Zaměstnavatelé 

 Pracovníci a klienti dalších služeb napomáhajících sociálnímu začleňování 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

Dotační zdroje 

EU: 

 IROP 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 

 OP Z SC 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 
ČR: 

 Dotace Ministerstva zemědělství na podporu sociálního zemědělství 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 
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 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Nestátní neziskové organizace 

 Poskytovatelé sociálních služeb 

 Podnikatelské subjekty 

 Úřad práce 

 Vysoké školy 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

 Gestor za oblast regionálního rozvoje 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 

 Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023 

 Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 – 2021 

 Krajský plán vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého 
kraje 
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Strategický cíl 3.3 Zajistit dostatečnou bezpečnost a ochranu obyvatel kraje včetně 

jejich majetku a předcházet mimořádným událostem 

Seznam opatření strategického cíle 3.3 

 Opatření 3.3.1: Rozvoj krizového řízení a integrovaného záchranného systému 

Opatření 3.3.1: Rozvoj krizového řízení a integrovaného záchranného systému 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na zefektivňování krizového řízení na úrovni kraje a předcházení 

mimořádným událostem s cílem zajištění dostatečné bezpečnosti a ochrany obyvatel 

Královéhradeckého kraje včetně jejich majetku. Krizové řízení nemůže existovat bez odpovídajícího 

zázemí, kvalitních výkonných složek integrovaného záchranného systému a fungujících informačních 

a komunikačních technologií. Opatření se tak zaměřuje na posílení stavebně technického stavu 

budov, ve kterých jsou základní složky IZS dislokovány, k zajištění ochrany před nepříznivými dopady 

mimořádných událostí, aby základní složky IZS mohly plnit své úkoly i v podmínkách mimořádné 

události. Opatření řeší posílení vybavení základních složek IZS moderní technikou a věcnými 

prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných místech s důrazem na 

přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Opatření je dále zaměřeno na efektivní a kvalitní 

systém přednemocniční péče, včetně její dostupnosti na území celého kraje a zlepšení podmínek 

pro vzdělávání záchranářů. Budou podporovány nové výjezdové základny a moderní výcviková 

zařízení pro zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) včetně pořízení moderních vozidel IZS. 

Typové aktivity 

 zajištění odpovídajícího zázemí a infrastruktury složek integrovaného záchranného systému 

 podpora aktivit vedoucích k předcházení mimořádným událostem na území kraje  

 podpora připravenosti kraje na krizové situace včetně živelných událostí 

 zefektivňování systému krizového řízení na úrovni kraje včetně spolupráce  

 využití informačních a komunikačních technologií v oblasti krizového řízení 

 realizace nových výjezdových základen ZZS za účelem snižování časové dostupnosti 

 realizace moderních výcvikových zařízení ZZS 

 modernizace vozového parku IZS a dobrovolných hasičů  

 podpora činnosti dobrovolných hasičů 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Obce a města 

Dotační zdroje 

EU: 

 IROP SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

 Interreg V-A ČR-PL SC 1.1 Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných 
událostí a krizových situací 

ČR:  

 Dotace Ministerstva vnitra zaměřené na investiční a neinvestiční výdaje obcí a jednotek 
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sborů dobrovolných hasičů 

 Dotace Ministerstva vnitra zaměřené na odbornou přípravu, zvyšování odborné kvalifikace a 
podporu akceschopnosti ostatních složek IZS 

 Dotace Ministerstva vnitra zaměřené na krizové řízení, preventivní výchovnou a vzdělávací 
činnost obyvatelstva a vzájemnou pomoc při mimořádných událostech 

 Dotace Ministerstva pro místní rozvoj zaměřené na obnovu obecního a krajského majetku 
po živelních pohromách 

KHK:  

 Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji 

 Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III 

 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj  

 Obce  

 Sbory dobrovolných hasičů 

 Složky integrovaného záchranného systému 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor kanceláře hejtmana 

 Výbor bezpečnostní 

 Gestor za oblast integrovaného záchranného systému a krizového řízení 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 

 Krizový plán KHK 

 Traumatologický a kardiologický program ZZS KHK 
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Strategický cíl 3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení 

volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky 

Seznam opatření strategického cíle 3.4 

 Opatření 3.4.1 Ochrana a podpora kulturního a přírodního dědictví regionu 

 Opatření 3.4.2 Rozvoj kulturních a kreativních aktivit 

 Opatření 3.4.3 Rozvoj sportu a volnočasových aktivit 

Opatření 3.4.1 Ochrana a podpora kulturního a přírodního dědictví regionu 

Popis opatření 

Záměrem opatření je obnova, údržba a zpřístupnění kulturních a historických památek, jichž se na 

území Královéhradeckého kraje nachází velké množství, aniž by byl jejich potenciál plně využit. Jejich 

účinná ochrana zajistí jak uchování kulturního dědictví a dobré image regionu, tak také zvýšení 

potenciálu pro cestovní ruch. Velmi vhodným řešením může být také zcela nové využití těchto 

prostor pro kulturní a kreativní odvětví. Do této sféry patří rovněž rozvoj paměťových institucí a 

zajištění odpovídající ochrany a přístupnosti jim svěřeného kulturního obsahu. Do celé této oblasti je 

třeba zajistit dostatečný přísun finančních prostředků a rovněž vytvořit novou koncepci rozvoje 

kultury, jejíž součástí bude i systematická a koordinovaná péče o kulturní a historické památky na 

území Královéhradeckého kraje.  

Typové aktivity 

 obnova, rekonstrukce a údržba historických památek a historicky cenných architektonických 
celků 

 podpora využití kulturních a historických památek pro rozvoj cestovního ruchu 

 zpřístupnění kulturních a historických památek pro vzdělávací a volnočasové aktivity 

 podpora zápisu památek do prestižních seznamů a registrů 

 podpora využití kulturních a historických památek pro kulturní a kreativní odvětví 

 podpora činnosti paměťových institucí 

 podpora obnovení tradičních činností a řemesel v regionu 

 podpora obnovy a zachování specifické kulturní krajiny 

 podpora volnočasového vzdělávání v oblasti kultury a umění 

Cílové skupiny 

 obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 turisté a návštěvníci regionu 

Dotační zdroje 

EU: 

 IROP 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 

dědictví 

 Interreg V-A Česká republika - Polsko: Investiční priorita 2.1 - SC: Zvýšení návštěvnosti 
regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů 

ČR:  

 Dotační tituly Ministerstva kultury ČR zaměřené na záchranu, údržbu a ochranu kulturních 
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památek a památkových zón, digitalizaci, propagaci, zpřístupnění kulturního obsahu apod. 

 Ministerstvo pro místní rozvoj: Podpora obnovy a rozvoje venkova (DT č. 4: Podpora obnovy 
drobných sakrálních staveb v obci) 

KHK: 

 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 

 Podpora publikační činnosti a literatury 

 Obnova historických varhan 

 Restaurování movitých kulturních památek a umělecko-řemeslných děl na území 
Královéhradeckého kraje 

 Podpora provádění průzkumů kulturních památek a národních kulturních památek 

Implementující subjekty 

 Církve 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Místní akční skupiny 

 Nadace a nadační fondy 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Podnikatelské subjekty 

 Vlastníci pozemků a objektů 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací  

 Výbor pro kulturu a památkovou péči 

 Gestor za oblast školství, kultury a sportu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Koncepce péče o památkový fond Královéhradeckého kraje  

 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020 

 

Opatření 3.4.2 Rozvoj kulturních a kreativních aktivit 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na podporu konání kulturních a společenských akcí v lokálním, regionálním i 

nadregionálním měřítku. Kulturní a společenské akce zvyšují atraktivitu lokality jak z hlediska 

cestovního ruchu, tak i z hlediska rozvoje občanské společnosti a sounáležitosti, zvyšují vzdělanost a 

kulturní povědomí a napomáhají identifikaci obyvatel se svým regionem. Náplní opatření jsou jak 

investiční akce směřující ke zlepšování zázemí pro kulturní a společenské aktivity, tak iniciace a 

podpora kulturních aktivit samotných, včetně zajištění pokračování tradičních či pravidelných akcí. 

Opatření je dále zaměřeno na podporu nejrůznějších spolků, klubů a sdružení zabývajících se 

organizací kulturních a volnočasových aktivit. Další náplní opatření je rovněž všestranná podpora 

umělecké a kreativní činnosti včetně podpory uměleckých těles, či instalace uměleckých děl. 

Nabídka kulturních institucí by měla být co nejvíce provázána s aktivitami institucí vzdělávacích. Do 

této oblasti je třeba zajistit dostatečný přísun finančních prostředků a rovněž vytvořit novou 

koncepci rozvoje kultury v Královéhradeckém kraji. 
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Typové aktivity 

 výstavba a modernizace zázemí pro realizaci kulturních a kreativních aktivit 

 rozvoj efektivního managementu v oblasti kultury  

 podpora pořadatelských aktivit na poli kulturně společenských akcí s důrazem na regionální 
prvky nebo místní tradice a historii 

 iniciace nových kulturních a vzdělávacích aktivit v obcích a komunitách 

 podpora spolků, klubů a sdružení zabývajících se organizací kulturních aktivit 

 spolupráce mezi vzdělávacími a kulturními institucemi 

 podpora umění a kreativních odvětví 

 podpora pořadatelských aktivit na poli kulturně společenských akcí s významným 
mezinárodním přesahem 

Cílové skupiny 

 turisté a návštěvníci regionu 

 obyvatelé Královéhradeckého kraje 

Dotační zdroje 

ČR: 

 MK: Dotační tituly zaměřené na podporu kulturních aktivit, uměleckých těles, kulturních 
institucí, vzdělávání a výzkumu na poli kultury apod. 

KHK:  

 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit 

 Podpora publikační činnosti a literatury 

 Podpora činnosti muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Místní akční skupiny 

 Nadace a nadační fondy 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Podnikatelské subjekty 

 Profesionální i neprofesionální sportovní organizace 

 Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací  

 Výbor pro kulturu a památkovou péči 

 Gestor za oblast školství, kultury a sportu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým 
krajem na léta 2014–2020  

 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020 
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Opatření 3.4.3 Rozvoj sportu a volnočasových aktivit 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na všestrannou podporu sportovních a volnočasových aktivit obyvatel s 

možným přesahem i do sféry cestovního ruchu. Sportovní a volnočasové aktivity se významným 

způsobem podílejí na celkovém rozvoji osobnosti, rozvoji talentů a mají pozitivní vliv na zdravotní 

stav obyvatel kraje. V neposlední řadě plní významnou úlohu v prevenci rizikového chování zejména 

dětí a mládeže. Součástí opatření je také podpora pohybové gramotnosti obyvatel kraje a jejich 

zapojení do pravidelných pohybových aktivit. V rámci budování zázemí pro sportovní a volnočasové 

aktivity by měl být kladen důraz nejen na budování nových, ale také na údržbu a dlouhodobou 

udržitelnost stávajících prostor a ploch. 

Typové aktivity 

 podpora činnosti a aktivit sportovních a volnočasových organizací 

 podpora organizování sportovních a volnočasových akcí 

 podpora obnovy a údržby materiálně technického vybavení  

 podpora výstavby, modernizace a údržby sportovišť, sportovních a volnočasových zařízení, 
dětských hřišť a zařízení pro volnočasové aktivity 

 rozvoj činnosti sportovních klubů 

 podpora sportovních aktivit ve vazbě na zdravý životní styl a zvýšení pohybové gramotnosti 

 podpora vzdělávání trenérů, rozhodčích, cvičitelů, vedoucích a dalších dobrovolných 
pracovníků působících v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

 podpora výkonnostního a vrcholového sportu zejména sportovních organizací nefungujících 
plně na komerční bázi 

Cílové skupiny 

 děti a mládež 

 obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 turisté a návštěvníci kraje 

Dotační zdroje 

ČR:  

 MŠMT: Dotační programy zaměřené na podporu sportu, sportovních organizací, soutěží a 
provoz sportovních zařízení 

KHK: 

 Pohybová gramotnost 

 Pořádání významných sportovních akcí mládeže 

 Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro 
všechny" 

 Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže 

 Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, 
evropských a celosvětových soutěžích 

 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením 

 Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů 

 Podpora vrcholového a výkonnostního sportu 

 Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2017 

 Podpora činnosti organizací dětí a mládeže 



52 
 

 Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží 

 Akce pro děti a mládež ve volném čase 

 Táborová činnost 

 Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže 

 Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků 

 Obnova a údržba materiálně technického vybavení 

 Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže - 
pouze investiční akce 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj a jím zřizované a zakládané organizace 

 Místní akční skupiny 

 Nadace a nadační fondy 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a jimi zřizované a zakládané organizace 

 Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce 

 Profesionální i neprofesionální sportovní organizace 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor školství 

 Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

 Gestor za oblast školství, kultury a sportu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji 
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3.4 Strategická oblast 4: Environmentální prostředí a sítě 

Strategický cíl SRK 2014–2020 Opatření PRK 2017–2020 

4.1 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na 
území kraje a zajistit dostatečnou ochranu před 
povodněmi 

Opatření 4.1.1 Zajištění dodávky pitné vody a čištění 
odpadních vod 

Opatření 4.1.2 Ochrana vod a vodních zdrojů 

Opatření 4.1.3 Protipovodňová ochrana a prevence 

 4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat 
ekologické zátěže na území Královéhradeckého kraje 

Opatření 4.2.1 Efektivní a ekologické odpadové 
hospodářství 

Opatření 4.2.2 Eliminace ekologických zátěží 

4.3 Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich 
šetrné využívání na celém území Královéhradeckého 
kraje  

Opatření 4.3.1 Budování a modernizace energetické 
infrastruktury 

Opatření 4.3.2 Zavádění energetických úspor a 
podpora obnovitelných zdrojů energie 

 4.4 Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně 
pečovat o krajinu a přírodní ekosystémy na území 
kraje a podporovat rozvoj ekologického vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

Opatření 4.4.1 Aktivní ochrana přírody a péče o krajinu 

Opatření 4.4.2 Ochrana ovzduší a snižování hlukové 
zátěže 

Opatření 4.4.3 Zajištění environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

4.5 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a 
lesnictví a podporovat rozvoj jejich mimoprodukčních 
funkcí 

Opatření 4.5.1 Rozvoj zemědělství a lesnictví včetně 
mimoprodukčních funkcí 

 

Strategický cíl 4.1 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje a 

zajistit dostatečnou ochranu před povodněmi 

Seznam opatření strategického cíle 4.1 

 Opatření 4.1.1 Zajištění dodávky pitné vody a čištění odpadních vod 

 Opatření 4.1.2 Ochrana vod a vodních zdrojů 

 Opatření 4.1.3 Protipovodňová ochrana a prevence 

Opatření 4.1.1 Zajištění dodávky pitné vody a čištění odpadních vod  

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury na území kraje a zajištění dodávky 

pitné vody v odpovídajícím množství a kvalitě prostřednictvím výstavby nových prvků vodohospodářské 

infrastruktury a zkvalitněním stávajících vodovodních a kanalizačních systémů včetně modernizace a 

intenzifikace čistíren odpadních vod a úpraven vod. 

Typové aktivity 

 výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod včetně decentralizovaného 
řešení likvidace odpadních vod  

 výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí napojených na ČOV 

 výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně 
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě  

 výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody 
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 revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciální možnosti nových propojení 
vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha 
a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit 
pro náhradní zásobování pitnou vodou 

 podpora budování kořenových čistíren odpadních vod 

 nalezení a vybudování nových zdrojů pitné vody 

 podpora vzdělávání a osvěty v oblasti šetrného hospodaření s pitnou vodou 

Cílové skupiny 

 Obce a města 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Královéhradecký kraj 

 Podnikatelské subjekty 

 Vlastníci rodinných a bytových domů 

 Zástupci veřejné správy 

Dotační zdroje 

EU:  

 OP ŽP - SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 
komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

ČR:  

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na zlepšení stavu vod a zlepšení kvality 
dodávek pitné vody 

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na čištění odpadních vod 

 Dotace Ministerstva zemědělství zaměřené na výstavbu vodovodů, kanalizací, úpraven vod, 
ČOV a souvisejících vodárenských objektů 

KHK:  

 Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj 

 Místní akční skupiny 

 Podnikatelské subjekty 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor životního prostředí a zemědělství  

 Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

 Gestor za oblast životního prostředí a zemědělství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 

 Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 
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Opatření 4.1.2 Ochrana vod a vodních zdrojů 

Popis opatření 

Opatření je zacíleno na ochranu povrchových a podpovrchových vod před jejich znečištěním lidskou 

činností snížením vnosu znečišťujících látek a ekologizací procesů v hospodaření s vodami. Dále je 

třeba předcházet a zmírnit dopady dlouhotrvajících období sucha zajištěním dostatečných rezerv 

vody. Ochranu vod je třeba řešit koncepční podporou, pozornost bude věnována zkvalitnění 

strategického řízení oblasti vodního hospodářství v Královéhradeckém kraji. 

Typové aktivity 

 snižování množství vypouštěného znečištění do povrchových i podpovrchových vod, 
ekologizace procesů využívání povrchových i podpovrchových vod 

 posilování přirozeného retenčního potenciálu vodních toků, infiltrace a akumulace vody v 
krajině 

 podpora koncepčních řešení ochrany vod a vodních zdrojů 

 vytvoření ucelené politiky Královéhradeckého kraje o vodě 

 aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů, zejména ve vztahu k problematice sucha 

 spolupráce s orgány územního plánování při plnění úkolu dlouhodobé územní ochrany 
lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod pro případné řešení dopadů klimatické 
změny, především pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha vyplývajících 

Cílové skupiny 

 Královéhradecký kraj 

 Odborníci v oblasti hydrologie a meteorologie 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 

 Zástupci veřejné správy 

 Zemědělci a lesníci 

Dotační zdroje 

EU:  

 OP ŽP - SC 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 

ČR:  

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na ochranu vodních zdrojů 

 Dotace Ministerstva zemědělství na eliminaci projevů sucha a povodní 

KHK:  

 Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj 

 Obce a města 

 Podnikatelské subjekty 

 Správci vodních toků, provozovatelé a majitelé infrastruktury 

 Subjekty ochrany přírody a krajiny 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 
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 Odbor životního prostředí a zemědělství  

 Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

 Gestor za oblast životního prostředí a zemědělství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 

 Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 

 

Opatření 4.1.3 Protipovodňová ochrana a prevence 

Popis opatření 

Cílem opatření je zajistit dostatečnou ochranu obyvatel a jejich majetku před povodněmi především 

vybudováním nových a zkvalitňováním stávajících protipovodňových opatření. Důležitou součástí je 

prevence vzniku povodní v podobě budování protierozních opatření, prvků vedoucích k posílení 

retenční a akumulační schopnosti krajiny a k zajištění ideálních odtokových poměrů. Prioritou je 

systém včasného varování občanů a funkční monitorovací a předpovědní systém povodňových rizik. 

Typové aktivity 

 protipovodňová ochrana a budování protipovodňových opatření na nezemědělské půdě 

 budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných a výstražných systémů v rámci 
protipovodňové ochrany 

 protierozní a protipovodňová opatření na zemědělské půdě 

 tvorba digitálních povodňových plánů 

 zvýšení přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny v zemědělských i 
nezemědělských oblastech 

 regulace rozvoje sídel s ohledem na ekologické limity místa a jeho okolí 

 uplatňování požadavků na řešení protipovodňové ochrany do územně plánovacích 
dokumentací obcí Královéhradeckého kraje ve vazbě na Plán oblasti povodí Horního a 
středního Labe 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 

 Vlastníci rodinných a bytových domů 

 Zástupci veřejné správy 

 Zemědělci a lesníci 

 Vysoké školy, výzkumné instituce 

Dotační zdroje 

EU: 

 OP ŽP - SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

 OP ŽP - SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

 IROP - SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

 PRV 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 
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ČR:  

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na obnovu a údržbu vodních toků 

 Dotace Ministerstva zemědělství zaměřené na podporu prevence před povodněmi 

KHK:  

 Protipovodňová ochrana 

 Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj 

 Obce a města 

 Orgány veřejné správy  

 Podnikatelské subjekty 

 Správci lesních porostů a zemědělci 

 Správci povodí a vodních toků 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor životního prostředí a zemědělství  

 Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

 Gestor za oblast životního prostředí a zemědělství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Povodňový plán Královéhradeckého kraje 

 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 

 Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 
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Strategický cíl 4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické 

zátěže na území Královéhradeckého kraje 

Seznam opatření strategického cíle 4.2 

 Opatření 4.2.1 Efektivní a ekologické odpadové hospodářství 

 Opatření 4.2.2 Eliminace ekologických zátěží 

Opatření 4.2.1 Efektivní a ekologické odpadové hospodářství 

Popis opatření 

Cílem opatření je zajištění fungujícího odpadového hospodářství v regionu se zaměřením na zvýšení 

jeho efektivity, racionální využití druhotných surovin a snížení objemu skládkovaného odpadu. 

Opatření podporuje budování nových kapacit sběru, separace a recyklace odpadů a modernizaci 

stávajících provozů s důrazem na jejich efektivizaci a ekologizaci. V rámci opatření jsou podporovány 

informační a koncepční aktivity vedoucí ke zdokonalování třídění komunálních odpadů a snižování 

množství odpadu ukládaného skládkováním formou osvěty a další propagace. 

Typové aktivity 

 zajistit šíření informací a realizace osvětových programů za účelem snížení produkce 
odpadů a postupného zvyšování množství zpětně odebraných znovupoužitelných výrobků 

 podpora zavádění technologií regulujících množství produkovaného odpadu včetně 
realizace informačních kampaní 

 budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů 

 budování systémů odděleného sběru bioodpadů 

 podpora regionálních a integrovaných systémů nakládání s odpady 

 podpora zařízení na využívání, separaci, recyklaci a úpravu odpadů 

 podpora nakládání s obalovými odpady 

 podpora spaloven, bioplynových stanic a dalších prvků energetického využití odpadů 

 podpora využití odpadů jako stavebního materiálu 

 podpora ekologického odstraňování odpadů 

Cílové skupiny 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 

 Vlastníci rodinných a bytových domů 

 Zástupci veřejné správy 

Dotační zdroje 

EU: 

 OP ŽP - SC 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů 

 OP ŽP - SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

ČR:  

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na podporu recyklace odpadů 
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KHK:  

 Nakládání s odpady 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj 

 Místní akční skupiny 

 Obce a města 

 Podnikatelské subjekty 

 Vlastníci rodinných a bytových domů 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor životního prostředí a zemědělství  

 Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

 Gestor za oblast životního prostředí a zemědělství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Plán odpadového hospodářství 2016-2025 

 

Opatření 4.2.2 Eliminace ekologických zátěží 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na problematiku monitoringu a eliminace stávajících ekologických zátěží. 

Pozornost je věnována odstranění a sanaci stávajících zátěží, sanaci ekologicky závadných staveb, 

nevyužívaných průmyslových objektů a areálů, tzv. brownfieldů. Dále se opatření věnuje prevenci 

vzniku nových ekologických zátěží. 

Typové aktivity 

 evidence a sanace kontaminovaných míst 

 preventivní opatření proti vzniku nových kontaminací 

 regulace vzniku stavebních a demoličních odpadů 

 odstraňování nepovolených a rekultivace starých skládek 

 znovuvyužití a revitalizace brownfields v kraji 

 podpora využití upravených stavebních a demoličních odpadů 

Cílové skupiny 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Obce 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 

 Producenti odpadů 

 Subjekty zajišťující odstraňování ekologických zátěží 

Dotační zdroje 

EU: 

 OP ŽP - SC 3.3 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 
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 OP ŽP - SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 

ČR:  

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na odstraňování nelegálních skladů 
odpadů  

KHK:  

 Nakládání s odpady 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj 

 Místní akční skupiny 

 Obce a města 

 Podnikatelské subjekty 

 Orgány veřejné správy  

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor životního prostředí a zemědělství  

 Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

 Gestor za oblast životního prostředí a zemědělství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Plán odpadového hospodářství 2016-2025 

 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 

 Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 
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Strategický cíl 4.3 Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich šetrné využívání 

na celém území Královéhradeckého kraje  

Seznam opatření strategického cíle 4.3 

 Opatření 4.3.1 Budování a modernizace energetické infrastruktury 

 Opatření 4.3.2 Zavádění energetických úspor a podpora obnovitelných zdrojů energie 

Opatření 4.3.1 Budování a modernizace energetické infrastruktury 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na rozvoj a modernizaci stávající energetické a distribuční sítě s důrazem na 

zajištění dostatečného množství dodávek energií, na dostatečné kapacity pro uskladnění energií, na 

diverzifikaci energetických zdrojů a na bezpečnost v oblasti energetiky. Důležité je zavádění nových 

technologií, automatizace ovládacích prvků ve výrobě energie a v distribučních soustavách. Dále je 

opatření zaměřeno na zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem a efektivizaci distribuce tepla.  

Typové aktivity 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace sítí pro rozvod energií a tepla 

 zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby tepla a energie 

 zajištění bezpečnosti dodávek energie a diverzifikace zdrojů energií 

 zavedení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách 

 podpora informovanosti a poradenství v oblasti energetiky 

 podpora technologií pro uskladnění energií 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 

 Provozovatelé distribučních soustav 

Dotační zdroje 

EU: 

 OP PIK - SC 3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách 

 OP PIK - SC 3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při 
využívání druhotných surovin 

 OP PIK - SC 3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem 

 OP PIK - SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy 

KHK:  

 Nakládání s odpady 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj 

 Obce a města 

 Podnikatelské subjekty 

 Provozovatelé distribučních soustav 
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Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor investic 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje 

 

Opatření 4.3.2 Zavádění energetických úspor a podpora obnovitelných zdrojů 

energie 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na snižování energetické náročnosti veřejných i bytových budov a technologie 

vedoucí ke snižování spotřeby energie ve veřejném i podnikatelském sektoru a soustředí se rovněž 

na zvýšení povědomí veřejnosti o možných energetických úsporách. Dále jsou v rámci opatření 

řešeny možnosti dalšího využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií. Jedná se zejména o 

infrastrukturní podporu využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie, využívání odpadů a 

snížení surovinových nároků na výrobu energií. Opatření je rovněž zaměřeno na environmentální 

osvětu v oblasti alternativních a obnovitelných zdrojů energie. 

Typové aktivity 

 snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejného osvětlení   

 snižování spotřeby energie v oblasti bydlení 

 snižování spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů energie ve výrobě 

 výstavba a rekonstrukce zařízení k výrobě obnovitelných zdrojů energie  

 omezení čerpání neobnovitelných zdrojů energie a surovin 

 rozvoj výzkumu a inovací v oblasti využívání druhotných surovin a úspor energií  

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 

 Vlastníci rodinných a bytových domů 

 Vlastníci veřejných budov 

Dotační zdroje 

EU: 

 IROP - SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

 OP ŽP - SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie 

 OP ŽP - SC 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

 OP PIK -  SC 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě ČR 

 OP PIK – SC 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru 

 OP PIK – SC 3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a 
při využívání druhotných surovin 

 PRV 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 

ČR:  
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 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na úspory energie v rodinných 
a bytových domech (nová zelená úsporám) 

 Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřené na úspory energií 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj 

 Obce a města 

 Podnikatelské subjekty 

 Provozovatelé distribučních soustav 

 Správci, provozovatelé a majitelé infrastruktury 

 Vlastníci rodinných a bytových domů 

 Vlastníci veřejných budov 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor investic 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje 

 Akční plán energetické koncepce 

 Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje 
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Strategický cíl 4.4 Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat o 

krajinu a přírodní ekosystémy na území kraje a podporovat rozvoj ekologického 

vzdělávání, výchovy a osvěty 

Seznam opatření strategického cíle 4.4 

 Opatření 4.4.1 Aktivní ochrana přírody a péče o krajinu 

 Opatření 4.4.2 Ochrana ovzduší a snižování hlukové zátěže 

 Opatření 4.4.3 Zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Opatření 4.4.1 Aktivní ochrana přírody a péče o krajinu 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na aktivní přístupy v oblasti ochrany přírody vedoucí především ke zkvalitnění 

péče o biotopy a cenná stanoviště včetně eliminace negativních dopadů na přírodu a krajinu a 

ekologické limity při rozvoji území. Dalším cílem opatření je legislativní ochrana přírodně cenných 

lokalit na všech úrovních, včetně soustavy Natura 2000. 

Typové aktivity 

 zajištění péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) a lokality soustavy Natura 2000 

 zajištění péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy biotopů 

 zajištění péče o cenná stanoviště, jejich obnova a tvorba 

 omezování stávajícího výskytu invazivních druhů a zabránění jejich dalšího šíření 

 vytváření, regenerace a posílení krajinných prvků, struktur a prvků územních systémů 
ekologické stability 

 zprůchodnění migračních bariér pro živočichy 

 podpora revitalizace a renaturace vodních toků a vytváření dalších vodních prvků v krajině 
(včetně přírodních prvků zvyšujících zadržování vody v krajině) 

 regulace rozvoje sídel s ohledem na ekologické limity místa a jeho okolí 

 zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury za účelem snížení dopadu turistiky na životní 
prostředí 

Cílové skupiny 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Ekologičtí pracovníci a ochránci přírody 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Subjekty ochrany přírody a krajiny 

Dotační zdroje 

EU: 

 OP ŽP - SC 4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR, ve správě rezortních organizací MŽP 

 OP ŽP - SC 4.2 Posílit biodiverzitu 

 OP ŽP - SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

 OP ŽP - SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy 
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ČR:  

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na obnovu vodních toků a ploch 

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na podporu výsadby a údržby zeleně 

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na podporu obnovy přírodních funkcí 
krajiny 

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na ochranu ohrožených druhů rostlin a 
živočichů 

KHK:  

 Ochrana přírody a krajiny 

Implementující subjekty 

 Agentura ochrany přírody a krajiny 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj 

 Místní akční skupiny 

 Obce a města 

 Orgány veřejné správy  

 Vlastníci, nájemci a správci pozemků 

 Subjekty ochrany přírody a krajiny 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor životního prostředí a zemědělství  

 Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

 Gestor za oblast životního prostředí a zemědělství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje  

 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 

 Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 

 

Opatření 4.4.2 Ochrana ovzduší a snižování hlukové zátěže 

Popis opatření 

Účelem opatření je především snížení množství vypouštěných emisí do ovzduší a snížení hlukové 

zátěže dopravy a výrobních procesů. Stávající emisní zdroje budou modernizovány zaváděním 

nízkoemisních a bezemisních technologií, podporována bude výstavba infrastruktury ekologicky 

šetrné mobility. Dále je cílem opatření snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející. 

Opatření se zaměřuje rovněž na technické i přírodní protihlukové systémy. Dále jsou podporovány 

monitorovací systémy kvality ovzduší a podpora koncepční činnosti v oblasti technické ochrany 

ovzduší a hlukové zátěže. 

Typové aktivity 

 výměna a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů za bezemisní nebo nízkoemisní 

 minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v území 

 zajištění technických zařízení ke snižování prašnosti 

 výstavba infrastruktury pro provoz nízkoemisních a bezemisních vozidel 
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 výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a aktualizace systémů pro hodnocení 
kvality ovzduší, rozvoj integrovaných systémů   

 podpora přeměny topných systémů v domácnostech – instalace a využívání nových 
nízkoemisních či bezemisních zdrojů tepla a energie 

 výsadba a regenerace doprovodné a izolační zeleně  

 podpora staveb omezujících hlukovou zátěž sídel 

 regulace dopravy za účelem snížení emisní a hlukové zátěže v problematických lokalitách 
(výstavba obchvatů, realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou 
dopravu, omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst, zavedení nízkoemisních zón 
apod.) 

 podpora využití železniční dopravy, autobusové dopravy a hromadné městské dopravy 

 podpora cyklistické dopravy a pěší dopravy 

 zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě 

 informování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 

 Vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování 

Dotační zdroje 

EU: 

 OP ŽP -  SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

 OP ŽP - SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

 OP ŽP - SC 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, 
počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země 

ČR:  

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na ochranu ozonové vrstvy 

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na snižování emisí stacionárních zdrojů 
znečištění 

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na podporu alternativních pohonů a 
zavádění bezemisních zón 

KHK:  

 Nakládání s odpady a ochrana ovzduší 

Implementující subjekty 

 Agentura ochrany přírody a krajiny 

 Královéhradecký kraj 

 Obce a města 

 Podnikatelské subjekty 

 Subjekty ochrany přírody a krajiny 

 Vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor životního prostředí a zemědělství  

 Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

 Gestor za oblast životního prostředí a zemědělství 
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Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje  

 Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší 
KHK 

 Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje 

 

Opatření 4.4.3 Zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) různých cílových 

skupin obyvatel, především dětí a mládeže, za účelem uvědomění si vlastní odpovědnosti obyvatel 

regionu za kvalitu životního prostředí. Dále je třeba rozvíjet činnost středisek ekologické výchovy a 

dalších organizací podílejících se na EVVO v kraji a zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu 

poradenských služeb v oblasti životního prostředí. Součástí opatření je rovněž koncepční řešení 

EVVO v kraji a rozšíření spolupráce jednotlivých subjektů EVVO. 

Typové aktivity 

 realizace ekologických výukových programů pro školy 

 realizace osvětových akcí pro veřejnost zaměřených na ochranu životního prostředí, 
udržitelnou spotřebu a další významná témata 

 vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších realizátorů EVVO 

 propagace EVVO prostřednictvím webových stránek a tištěných bulletinů  

 rozšíření nabídky zájmových a volnočasových aktivit s environmentální tematikou  

 podpora činnosti a rozvoje středisek ekologické výchovy a dalších organizací podílejících se 
na EVVO v kraji 

 rozvoj služeb ekologického poradenství 

 rozvíjení spolupráce v oblasti EVVO s vědeckým a akademickým sektorem 

 podpora koordinace EVVO v kraji, síťování škol, středisek ekologické výchovy a dalších 
organizací podílejících se na EVVO 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Veřejnost 

 Děti a mládež 

 Vzdělávací a výchovní pracovníci 

 Ekologičtí pracovníci a ochránci přírody 

 Nestátní neziskové organizace 

 Města, obce a svazky obcí 

 Zástupci veřejné správy 

 Podnikatelské subjekty 

Dotační zdroje 

ČR:  

 Dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu 
a osvětu  
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KHK:  

 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

 Propagace životního prostředí a zemědělství 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj 

 Obce a města 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Místní akční skupiny 

 Školy, školská zařízení a ostatní výchovné, osvětové a vzdělávací instituce 

 Nestátní neziskové organizace 

 Agentura ochrany přírody a krajiny, správy CHKO, Správa KRNAP 

 Orgány veřejné správy  

 Podnikatelské subjekty 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor životního prostředí a zemědělství, odbor školství 

 Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

 Gestor za oblast životního prostředí a zemědělství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 
(2016–2020) 
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Strategický cíl 4.5 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví a 

podporovat rozvoj jejich mimoprodukčních funkcí 

Seznam opatření strategického cíle 4.5 

 Opatření 4.5.1 Rozvoj zemědělství a lesnictví včetně mimoprodukčních funkcí 

Opatření 4.5.1 Rozvoj zemědělství a lesnictví včetně mimoprodukčních funkcí 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na koncepční podporu a udržitelný rozvoj zemědělství, rybářství a lesnictví, 

optimalizaci výrobních procesů v zemědělství a minimalizaci vlivu na životní prostředí. Jedná se 

zejména o zavádění moderních technologií vedoucích k efektivizaci zemědělských činností a 

ochraně zemědělského půdního fondu. Důležitou součástí je rozvoj místních výrobců potravin a 

dalšího zemědělského zboží. Opatření dále řeší rozšíření aktivit zemědělských subjektů směrem k 

nezemědělským činnostem a rozšíření mimoprodukčních funkcí lesa. Opatření je rovněž zaměřeno 

na informovanost a osvětu v zemědělství a lesního hospodaření. 

Typové aktivity 

 zavádění nových technologií do zemědělství, lesnictví a rybářství, nákup zemědělské a 
lesnické techniky 

 ochrana kvalitní zemědělské půdy před nevhodným hospodařením a záborem na výstavbu 

 rekonstrukce hospodářských budov 

 podpora dalšího vzdělávání zemědělských podnikatelů, podpora přenosu informací mezi 

zemědělskými podnikateli a jinými subjekty 

 diverzifikace výroby zemědělských podniků s akcentem na posílení nezemědělských činností 
podniků 

 posílení mimoprodukčních funkcí zemědělství, rozvoj agroturistiky a ekoagroturistiky 

 vysazování lesních porostů, budování rekreačních prvků v lesích 

 výstavba nových a rekonstrukce stávajících polních a lesních cest 

 podpora produkce a propagace místních zemědělských produktů 

 podpora aktivit směřujících ke zvýšení povědomí veřejnosti o zemědělství a výrobě potravin 

a ke zvýšení zájmu o studium zemědělských oborů 

 podpora odborných zemědělských, lesnických a rybářských akcí 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Podnikatelské subjekty 

 Vlastníci, nájemci a správci pozemků 

 Správci lesních porostů a zemědělci 

Dotační zdroje 

EU: 

 PRV Předávání znalostí a informační akce 

 PRV Investice do hmotného majetku 

 PRV Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 
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 PRV Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 

 PRV Agroenvironmentálně-klimatické opatření 

 PRV Ekologické zemědělství 

 PRV Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě 

 PRV Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními  

 PRV Dobré životní podmínky zvířat 

 PRV Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 

 PRV Spolupráce 

 OP R - Podpora akvakultury účinně využívající zdroje, včetně souvisejícího zpracování 

 OP R - Podpora akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založená na inovacích, 
konkurenceschopnosti a znalostech 

ČR:  

 Dotace Ministerstva zemědělství zaměřené na produktivní složky zemědělství (produkce 
zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat, zemědělská infrastruktura) 

 Dotace Ministerstva zemědělství zaměřené na podporu hospodaření v lesích (investice do 
strojů, technologií a zařízení pro hospodaření v lesích, zařízení pro zpracování dřeva 
a dřevního odpadu) 

 Dotace Ministerstva zemědělství zaměřené na podporu nezemědělských činností 
zemědělců včetně agroturistiky 

 Dotace Ministerstva zemědělství zaměřené na podporu neproduktivních investic v lesích 

 Dotace Ministerstva zemědělství zaměřené na propagaci zemědělství, lesnictví 
a potravinářství 

  
KHK:  

 Propagace životního prostředí a zemědělství 

 Podpora prodeje ze dvora 

 Příspěvky na hospodaření v lesích 

 Včelařství 

Implementující subjekty 

 Královéhradecký kraj 

 Nepodnikatelské subjekty 

 Obce a města 

 Podnikatelské subjekty 

 Správci lesních porostů a zemědělci 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor životního prostředí a zemědělství  

 Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

 Gestor za oblast životního prostředí a zemědělství 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje 
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3.5 Strategická oblast 5: Vyvážený rozvoj a správa regionu 

Strategický cíl SRK 2014–2020 Opatření PRK 2017–2020 

5.1 Zlepšit fungování veřejné správy v 
Královéhradeckém kraji na všech jeho úrovních včetně 
veřejného financování 

Opatření 5.1.1 Zlepšení činnosti veřejné správy 

Opatření 5.1.2 Technické zázemí pro efektivní 
veřejnou správu 

5.2 Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí 
Královéhradeckého kraje s ohledem na jejich 
regionální disparity 

Opatření 5.2.1 Zodpovědné strategické a územní 
plánování 

Opatření 5.2.2 Eliminace regionálních disparit a 
řešení územních specifik kraje 

 5.3 Rozvinout aktivní síťování a všechny typy 
partnerských forem spolupráce na regionální i 
meziregionální úrovni 

Opatření 5.3.1 Spolupráce regionálních partnerů 

Opatření 5.3.2 Meziregionální a mezinárodní 
spolupráce  

 

Strategický cíl 5.1 Zlepšit fungování veřejné správy v Královéhradeckém kraji na 

všech jeho úrovních včetně veřejného financování 

Seznam opatření strategického cíle 5.1 

 Opatření 5.1.1 Zlepšení činnosti veřejné správy 

 Opatření 5.1.2 Technické zázemí pro efektivní veřejnou správu 

Opatření 5.1.1 Zlepšení činnosti veřejné správy 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno především na zefektivnění procesů institucí, nastavení vhodné posloupnosti 

činností v rámci agend, kdy by celé procesy měly být doplněny i o vzdělávání zaměstnanců. Aktivity 

by měly být dále zaměřeny na implementaci moderních metod, postupů a příkladů dobré praxe 

zejména v oblasti strategického plánování, projektového řízení, ale rovněž také na zefektivnění 

finančního řízení atd. Realizace opatření by se měla promítnout do všech kompetencí a činností 

organizací veřejné správy. Opatření je proto dále také zacíleno na hospodárnost, zákonnost, rovné 

zacházení a proti jakékoli diskriminaci při aplikaci pravomocí veřejné správy, transparentnost, 

kvalitní evidenci, zrychlení procesů a nastavení jednotných systémů umožňujících snižování nákladů 

na provoz veřejné správy. Informační kanály a dokumenty určené pro veřejnost by měly být 

jednoduché, srozumitelné a dobře dostupné.  

Typové aktivity 

 optimalizace organizačního uspořádání a vnitřních procesů ve veřejné správě 

 podpora vstupního, prohlubujícího, aktualizačního a specializačního vzdělávání pracovníků 
veřejné správy 

 podpora veřejné i občanské kontroly veřejné správy 

 optimalizace regulace veřejné správy (proporcionalita, odpovědnost, konzistence, 
transparentnost, cílenost) 

 omezování administrativní zátěže občanů a podnikatelů 

 zajištění transparentního financování a efektivního využití finančních zdrojů ve veřejné 
správě 
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 implementace strategického řízení pro krajský úřad a Královéhradecký kraj 

 naplňování Směrnice č. 19 při postupu implementace strategického řízení pro 
Královéhradecký kraj a Krajský úřad Královéhradeckého kraje (zodpovědné řízení procesů, 
aktualizace strategií, transparentní systém motivace, organizační struktura, slaďování, řízení 
lidských zdrojů atd.) 

 naplňování Protikorupční strategie pro Královéhradecký kraj na všech úrovních, aplikace 
protikorupčních metod a opatření 

 podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života včetně 
reflexe výsledků stejnojmenného projektu (Podpora…) na úrovni KÚ KHK 

 naplňování Metodiky strategického řízení a plánování krajů ČR 

 opatření pro efektivní řízení kvality a personálních záležitostí ve veřejné správě 

Cílové skupiny 

 obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 nestátní neziskové organizace 

 podnikatelské subjekty 

 zástupci veřejné správy 

Dotační zdroje 

EU: 

 OP Z IP 4.1 (SC 1) Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj 

 Místní akční skupiny 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a města 

 Orgány veřejné správy 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor kancelář ředitele 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Protikorupční strategie – Královéhradecký kraj 

 

Opatření 5.1.2 Technické zázemí pro efektivní veřejnou správu 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno vedle výstavby, rekonstrukcí a údržby prostor sloužících výkonu veřejné 

správy zejména na zavádění a optimalizaci využívání ICT ve veřejné správě. Využívání informačních a 

komunikačních technologií a různých informačních systémů ve veřejné správě má za cíl 

optimalizovat činnost veřejné správy a nabídnout občanům a firmám profesionálnější, rychlejší a 

méně komplikované služby. Pro rozvoj využívání ICT veřejnou správou je velmi důležitým 

předpokladem dostatečná vybavenost organizací veřejné správy informačními technologiemi, 

zpřístupnění on-line služeb klientům, dostatek odborníků pro instalaci a údržbu informačních 

systémů, dostatek úředníků schopných pracovat s náročnými informačními systémy a rozvinutá 
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informační společnost, kde jednotlivci a podniky mají přístup k internetu a zcela běžně jej využívají. 

Typové aktivity 

 podpora elektronizace veřejné správy 

 optimalizace řízení a využívání ICT ve veřejné správě 

 podpora vysokorychlostních datových sítí pro veřejnou správu 

 podpora zabezpečení komunikačních sítí ve veřejné správě 

 modernizace stavebně technického vybavení pro výkon veřejné správy 

 modernizace mobiliáře pro výkon veřejné správy 

Cílové skupiny 

 obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 nestátní neziskové organizace 

 podnikatelské subjekty 

 zástupci veřejné správy včetně ICT odborníků na klíčových pozicích 

Dotační zdroje 

EU: 

 IROP 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality systémů ICT 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj 

 Místní akční skupiny 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a města 

 Orgány veřejné správy 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor kancelář ředitele 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 - 

 

  



74 
 

Strategický cíl 5.2 Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí 

Královéhradeckého kraje s ohledem na jejich regionální disparity 

Seznam opatření strategického cíle 5.2 

 Opatření 5.2.1 Zodpovědné strategické a územní plánování 

 Opatření 5.2.2 Eliminace regionálních disparit a řešení územních specifik kraje 

Opatření 5.2.1 Zodpovědné strategické a územní plánování 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na všestrannou podporu tvorby strategických plánů a dalších dokumentů 

sloužících ke koncepčnímu rozhodování v souladu s udržitelným rozvojem, potřebami místních 

obyvatel i meziregionálními vazbami a vztahy.  

Cíle a úkoly územního plánování jsou stanoveny v § 18 a 19 stavebního zákona. Územně plánovací 

dokumentace (kraje i obcí) je nejenom závazná pro rozhodování v území, zejména pro vydávání 

územních rozhodnutí ale je zde i významná vazba na poskytování prostředků z veřejných rozpočtů 

podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území, které nesmí být v rozporu s platnou 

územně plánovací dokumentací, která prověřuje a vytváří v území podmínky pro hospodárné 

vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území (§ 19 odst. 1 písm. j), § 43 odst. 5 

stavebního zákona). Proto je opatření zaměřeno rovněž na zajištění kvalitních podmínek pro 

pořizování územně plánovacích podkladů (§ 25 stavebního zákona) Královéhradeckého kraje 

ověřujících možnosti a podmínky změn v území, sloužících jako podklad pro pořizování územně 

plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování v území a územně plánovací dokumentaci 

Královéhradeckého kraje – Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (§ 36 stavebního 

zákona), které jsou mimo jiné závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů 

a pro rozhodování v území.  

Typové aktivity 

 informování a osvěta zástupců veřejné správy o problematice udržitelného rozvoje a 
možnostech uplatnění při tvorbě rozvojových dokumentů (strategických, územně-
plánovacích a jiných rozvojových, které budou v souladu principy udržitelného rozvoje, 
založené na rovnováze tří pilířů – ekonomického, sociálního a environmentálního) 

 metodická podpora místních samospráv v regionálním plánování  

 tvorba a aktualizace strategických rozvojových dokumentů 

 tvorba a digitalizace územně-plánovacích dokumentů 

 podpora zpracování a realizace jiných odborných dokumentů pro rozvoj obcí 

 vydání první a druhé aktualizace územního plánu kraje – Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje 

 soustavně sledovat uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a na 
základě toho zpracovat zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje a předložit ji 
zastupitelstvu kraje ke schválení  

 zabezpečení provozu a potřebného upgradu portálu Pasport územně plánovacích 
dokumentací obcí Královéhradeckého kraje 

 pořízení a aktualizace územně plánovacích podkladů – územních studií v případě potřeby 
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ověření možností a podmínek změn v území u záměrů nadmístního – krajského významu 

 průběžná aktualizace Územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje obsahujících 
zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnoty, omezení změn v území z důvodu 
ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z limitů využití území, záměrů na provedení změn 
v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určujících problémy 
k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

Cílové skupiny 

 obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 nestátní neziskové organizace 

 podnikatelské subjekty 

 zástupci veřejné správy 

 samosprávy Královéhradeckého kraje 

Dotační zdroje 

EU: 

 IROP - SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 
ČR:  

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Podpora územně plánovacích činností obcí 
KHK: 

 Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj 

 Místní akční skupiny 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a města 

 Orgány veřejné správy 

 Podnikatelské subjekty 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor územního plánování a stavebního řádu 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 Gestor pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

 Územně analytické podklady 

 

Opatření 5.2.2 Eliminace regionálních disparit a řešení územních specifik kraje 

Popis opatření 

Opatření je charakterizováno úsilím o vyvážený a trvale udržitelný rozvoj celého území s citlivým 

respektem k jeho rozmanitosti. Samozřejmostí musí být komunikace s dalšími aktéry na poli 

regionálního rozvoje a plnění stanovených cílů ze strategických dokumentů rozvoje kraje. Opatření 

je rovněž zaměřeno na podporu integrovaných projektů s cílem posílení regionálních center a jejich 
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následný pozitivní dopad na celý region (póly růstu), současně pak na přípravu a realizaci 

integrovaných projektů zaměřených na řešení problematiku venkova a periferních oblastí, cílenou 

podporu venkovských oblastí a podporu komunitně vedeného místního rozvoje při realizaci 

projektových aktivit na venkově. Dále je patření také zaměřeno na realizaci cílené podpory oblastí a 

lokalit vykazující negativní hodnocení v rámci různých přístupů k posuzování regionálních disparit. 

Jedná se jak o sociálně vyloučené lokality, tak o širší problémová území vymezená jak na celostátní, 

tak na krajské úrovni. Opatření je dále zaměřeno na podporu rozšíření kvalitních sítí ICT nejen 

v rámci veřejné správy, ale i do komerčního a privátního sektoru za cílem dosažení jejich 

dostupnosti ve všech regionech kraje. Dále též toto opatření řeší podporu bytové výstavby 

s ohledem na její potřebnost především v souvislosti s rozvojem průmyslových zón a dalších pólů 

ekonomického růstu v regionech.   

Podpora ze strany kraje bude směřována v první řadě tam, kde není možné využít jiných dotačních 

titulů. 

Typové aktivity 

 komplexní řešení problematiky venkova a periferních oblastí na území Královéhradeckého 
kraje  

 cílená podpora malých venkovských obcí (Program rozvoje venkova, Program obnovy 
venkova atp.) 

 podpora rozvojových aktivit a projektů v rámci strategií CLLD (komunitně vedený místní 
rozvoj) 

 podpora posilování regionálních center a pólů růstu v kraji včetně Hradecko-pardubické 
aglomerace  

 podpora a rozvoj komplexních a integrovaných projektů v rámci ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace 

 podpora řešení problematiky hospodářsky problémových oblastí a sociálně vyloučených 
lokalit na území kraje  

 podpora výstavby bytové a další infrastruktury v lokalitách se zvýšenou potřebou (například 
v blízkosti průmyslových zón) 

 podpora rozvoje, modernizace a všeobecné dostupnosti telekomunikačních a datových sítí 
ve všech regionech kraje 

 podpora rozvoje vysokorychlostních datových sítí 

 rozvoj ICT služeb poskytovaných krajským úřadem (cloudová řešení typu JEKIS, JSEM - 
Evidence majetku, Hostovaná spisovka a další) 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 Obyvatelé měst 

 Obyvatelé venkovských oblastí 

 Nestátní neziskové organizace 

 Podnikatelské subjekty 

 Zástupci veřejné správy 

 Orgány veřejné správy 

Dotační zdroje 

EU: 

 IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
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 OP Z IP 2.3 (SC 1) Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

 PRV - M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER 

 Integrovaná územní investice Hradecko-pardubické aglomerace (vybrané specifické cíle  

OPD, IROP, OP VVV, OP PIK, OP ŽP) 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (IROP, PRV, OP Z, OP ŽP) 

ČR:  

 Dotace Úřadu vlády ČR zaměřené na aktivity nestátních neziskových organizací 
KHK: 

 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (Program obnovy venkova) 

 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, 
infrastruktura (Program obnovy venkova) 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj 

 Místní akční skupiny 

 Nestátní neziskové organizace 

 Nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

 Obce a města 

 Orgány veřejné správy 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 Gestor pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020 
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Strategický cíl 5.3 Rozvinout aktivní síťování a všechny typy partnerských forem 

spolupráce na regionální i meziregionální úrovni 

Seznam opatření strategického cíle 5.3 

 Opatření 5.3.1 Spolupráce regionálních partnerů 

 Opatření 5.3.2 Meziregionální a mezinárodní spolupráce 

Opatření 5.3.1 Spolupráce regionálních partnerů 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na všestrannou podporu spolupráce všech regionálních partnerů, místních 

aktérů, činitelů regionálního rozvoje a dalších subjektů. Jedná se o vytváření partnerských a 

komunikačních platforem, zapojování místních aktérů a komunit do plánovacích procesů, podporu 

činnosti MAS a DSO. Na tomto poli je nezbytná rovněž podpora zapojení fungujících odborných 

kapacit v oboru regionálního rozvoje úzce komunikujících s veřejnou správou, podnikatelským i 

neziskovým sektorem. 

Typové aktivity 

 podpora fungování místních akčních skupin, dobrovolných svazků obcí a mikroregionů  

 vytváření efektivní komunikační platformy pro veřejnou správu a místní aktéry v KHK 

 posílení role a využití potenciálu odborných kapacit v oblasti regionálního rozvoje 

 zavádění komunitního přístupu při řešení lokálních záležitostí  

Cílové skupiny 

 obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 turisté a návštěvníci kraje 

 obyvatelé venkovských oblastí 

 nestátní neziskové organizace 

 podnikatelské subjekty 

 zástupci veřejné správy 

Dotační zdroje 

EU: 

 PRV Spolupráce 16 (16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6) 

 PRV Celostátní síť pro venkov 20.2 
KHK: 

 Podpora svazků obcí 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj 

 Místní akční skupiny 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a města 

 Orgány veřejné správy 

 Podnikatelské subjekty 
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Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 Gestor pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 - 

 

Opatření 5.3.2 Meziregionální a mezinárodní spolupráce 

Popis opatření 

Opatření je zaměřeno na všestranný rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce veřejné 

správy, podnikatelského sektoru či kulturních, vzdělávacích a odborných institucí. V oblasti 

zahraničních vztahů je primárním cílem prohlubovat spolupráci s partnerskými regiony v souladu s 

praktickými dopady pro rozvoj všech oblastí života v kraji. V rámci přeshraniční spolupráce je nutné 

nadále rozvíjet úzkou spolupráci především se sousedním Dolnoslezským vojvodstvím. Mezinárodní 

a meziregionální spolupráce kraje je účinným nástrojem jak pro výměnu zkušeností, tak pro 

navázání kontaktů mezi dalšími institucemi na poli regionálního rozvoje. Významně také řeší 

problematiku pohraničí, které se mnohdy potýká s negativními jevy vyplývající z jeho periferní 

polohy vůči jádru regionu. V oblasti veřejné správy je vhodné podporovat reciproční programy a 

projekty zaměřené na výměnu zkušeností, přenos informací a přenesení osvědčených principů do 

našich podmínek. 

Typové aktivity 

 podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce subjektů veřejné správy a dalších 
regionálních aktérů 

 reciproční stáže a výměna zkušeností mezi pracovníky veřejné správy s partnerskými 
regiony 

 podpora všestranné přeshraniční spolupráce s polskou stranou včetně rozvoje Euroregionu 
Glacensis a evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 

Cílové skupiny 

 obyvatelé Královéhradeckého kraje 

 turisté a návštěvníci kraje 

 obyvatelé venkovských oblastí 

 nestátní neziskové organizace 

 podnikatelské subjekty 

 zástupci veřejné správy 

Dotační zdroje 

EU: 

 Interreg V-A Česká republika – Polsko  

 OP nadnárodní spolupráce Central Europe 

 OP nadnárodní spolupráce Danube 

 OP INTERACT III 
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 OP ESPON 
ČR: 

 Dotace Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu mezinárodních rozvojových aktivit 

Implementující subjekty 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Královéhradecký kraj 

 Místní akční skupiny 

 Nadace a nadační fondy 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a města 

 Orgány veřejné správy 

 Podnikatelské subjekty 

Odpovědnost za realizaci krajských aktivit 

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 Gestor pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 

 Gestor pro oblast integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zahraničních 
vztahů, vědy, výzkumu a inovací 

Vazba na tematické koncepce Královéhradeckého kraje 

 - 
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4 Implementace programu 

4.1 Odpovědnost za realizaci 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje bude implementován širokým spektrem subjektů, které 

budou realizovat své aktivity nezávisle na PRK, jejich zaměření by však mělo úzce korespondovat se 

strategickými cíli Programu rozvoje Královéhradeckého kraje. 

Za aktivity a projekty Královéhradeckého kraje jako územně samosprávného celku, naplňující opatření 

a priority programu, budou zodpovědné z hlediska odborného (věcného) jednotlivé odbory krajského 

úřadu, z hlediska politického potom poličtí zástupci s gescí za jednotlivé oblasti. V případě, že některé 

aktivity nespadají přímo do gesce příslušného odboru, spolupracuje s jiným příslušným odborem KÚ. 

Pro jednotnost byl v naprosté většině stanoven vždy jeden gestor, který za dané opatření zodpovídá, 

bude spolupracovat a vyhodnocovat naplnění opatření v rámci monitorovacích a evaluačních procesů. 

Za finanční zdroje KHK u jednotlivých opatření (dotace a granty KHK), jejich vypisování, realizaci 

a aktualizaci odpovídá ve většině případů Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, není-li 

nositelem daného titulu jiný odbor krajského úřadu. 

Konkrétní odbor krajského úřadu Královéhradeckého kraje, výbor zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje a politický gestor je uveden v sekci „Odpovědnost za realizaci krajských aktivit“ v konkrétním 

opatření PRK 2017–2020. 

4.2 Monitoring 

4.2.1 Účel a cíl monitoringu 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 obsahuje celkem pět strategických oblastí, které 

jsou dále členěny na dílčí vzájemně logicky provázané strategické cíle, které je třeba postupně 

naplňovat realizací daných opatření a aktivit. Realizace z hlediska jejich nositelů je možno jednotlivé 

aktivity naplňující cíle a opatření PRK rámcově rozdělit na aktivity a projekty zajišťované přímo 

Královéhradeckým krajem a jeho kompetentními orgány; aktivity a projekty zajišťované jinými subjekty 

(města, obce, svazky obcí, podniky, orgány státní správy, neziskové organizace apod.). Pro úspěšnou 

implementaci programu musí být pečlivě nastaven jednoduchý, ale účinný systém monitoringu. 

Účelem monitoringu je  průběžné sledování naplňování strategie v jednotlivých letech, jež bude 

podkladem pro její evaluaci. 

4.2.2 Zodpovědnost za monitoring 

Zodpovědnost za monitoring PRK 2017–2020 je vhodné soustředit na jedno místo krajského úřadu, 

kde by byl zajišťován sběr všech údajů a informací za celý program. Tuto úlohu může plnit jeden odbor 

krajského úřadu, Královéhradecký kraj však může pověřit tímto úkolem i jiný, např. externí subjekt. 

Monitoring bude prováděn v součinnosti s odbory krajského úřadu, které mají věcnou vazbu na 

jednotlivá opatření programu. Nezbytným předpokladem pro sledování naplňování cílů programu je 

efektivní spolupráce všech relevantních subjektů, disponujících potřebnými daty a informacemi. 

Nastavení procesu sběru a předávání údajů a dat, vzájemné povinnosti subjektů, které si údaje a data, 

(případně další informace) budou předávat, a to v celém průběhu implementace programu, si může 

v budoucnu vyžádat formální úpravu.  
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4.2.3 Indikátory 

Základním nástrojem pro monitoring PRK je indikátor, představující číselné vyjádření určité 

skutečnosti, jež je možné měřit a porovnávat v čase a prostoru. Indikátor tak poskytuje jednoduše 

sdělitelnou a interpretovatelnou informaci. Úkolem indikátoru v programovém dokumentu je měřit, 

zda bylo dosaženo programem vytyčeného cíle. Naplňování opatření a cílů programu by mělo být 

zaznamenáváno, aby bylo možné program průběžně monitorovat a vyhodnocovat. Důležitým 

hlediskem pro volbu konkrétních indikátorů je míra otevřenosti disponibilních informačních zdrojů, 

která by umožnila průběžné (minimálně roční) získávání, sledování a měření relevantních údajů a dat 

v požadované či poskytovatelem (informačním zdrojem) dané struktuře. 

Výsledky monitoringu jsou do značné míry závislé na věrohodnosti získaných dat a způsobu sběru dat. 

Sběr dat musí nutně vycházet ze zdrojů, které je mohou a jsou schopny a ochotny dodat 

v požadovaném rozsahu, struktuře a čase. Data pro monitoring je možné snadno vyhledat a měřit 

konkrétní činnosti a aktivity naplňující opatření a cíle programu. Za základní informační zdroje pro 

zdárné měření naplňování programu byly zvoleny následující subjekty: Český statistický úřad, odbory 

Krajského úřadu KHK, obce KHK, HK Region Convention Bureau, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Správa železniční dopravní 

cesty a Energetický regulační úřad. 

Návrh indikátorové sestavy 

 

INDIKÁTOROVÁ SESTAVA 

 

Strategický cíl SRK 2014–2020 Návrh indikátorů PRK 2017–2020 Jednotka Zdroj dat 

1 Konkurenceschopnost a inovace  

1.1 Zvýšit konkurenceschopnost 

ekonomiky a podpořit rozvoj 

podnikatelského prostředí na území 

Královéhradeckého kraje 

Regionální HDP na 1 obyvatele Kč ČSÚ 

Počet ekonomických subjektů na 1 000 

obyvatel 

přepočte

ný počet 
ČSÚ 

Průměrná hrubá měsíční mzda Kč ČSÚ 

1.2 Rozvinout funkční a efektivní 

inovační a výzkumný systém 

Královéhradeckého kraje jako 

předpoklad přechodu ke znalostní 

ekonomice   

Výdaje na vědu a výzkum jako % podíl na 

HDP kraje 
% ČSÚ 

Počet zaměstnanců VaV 
přepočte

ný počet  
ČSÚ 

Počet pracovišť VaV počet ČSÚ 

1.3 Zvýšit zaměstnanost v 

Královéhradeckém kraji zlepšením 

vzdělanostní struktury obyvatel a jejím 

propojením na regionální trh práce 

Podíl žáků/studentů nastupujících ke studiu 

technických a přírodovědných oborů na 

SŠ/VOŠ/VŠ 

% 
KHK 

MŠMT 

Podíl institucí předškolního a počátečního 

vzdělávání se zavedeným systémem péče o 

talenty 

% KHK, obce 

Registrovaná míra nezaměstnanosti % MPSV 

Počet uchazečů o zaměstnání počet MPSV 

Počet volných pracovních míst počet MPSV 
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 1.4 Zatraktivnit Královéhradecký kraj 

pro další rozvoj cestovního ruchu jako 

významné složky regionální ekonomiky 

Návštěvnost hromadných ubytovacích 

zařízení 

počet 

přenocov

ání 

ČSÚ 

Počet zahraničních hostů počet ČSÚ  

Počet uskutečněných kongresů počet ČSÚ 

Průměrná délka pobytu 
přepočte

ný počet  
ČSÚ 

2 Dopravní dostupnost a mobilita  

2.1 Napojit Královéhradecký kraj na 

nadřazenou dopravní síť 

meziregionálního a přeshraničního 

významu 

Celková délka nově vystavěných dálnic km ŘSD 

Celková délka rekonstruovaných silnic I. tříd km ŘSD 

Celková délka rekonstruovaných železničních 

tratí 
km SŽDC 

2.2 Zlepšit stav regionální dopravní 

infrastruktury s ohledem na plynulost 

dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel 

 

Celková délka rekonstruovaných nebo 

modernizovaných silnic II. a III. tříd 
km KHK 

Počet nehod v silniční dopravě počet ČSÚ 

Celková délka nově vystavěných cyklostezek km 
IROP, SFDI, 

KHK  

2.3 Zajistit dostatečnou dopravní 

obslužnost kraje veřejnou dopravou 

šetrnou k životnímu prostředí a zvýšit 

její atraktivitu 

Celkový počet cestujících přepravených 

autobusovou dopravou 
tis. osob ČSÚ 

Celkový počet cestujících přepravených 

železniční dopravou 
tis. osob ČSÚ 

Celkový počet nových nebo 

rekonstruovaných přestupních terminálů ve 

veřejné dopravě 

počet 
MMR, 

obce 

3 Veřejné služby a občanská společnost  

3.1 Zkvalitnit poskytovaní zdravotní 

péče v Královéhradeckém kraji a 

podporovat zdravý životní styl jeho 

obyvatel 

Naděje na dožití při narození roky ČSÚ 

Počet lůžek v nemocnicích na 1 000 obyvatel 
přepočte

ný počet 
ČSÚ 

Počet lékařů v přepočtu na 1 000 obyvatel 
přepočte

ný počet 
ČSÚ 

3.2 Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a 

zajistit kvalitní a dostupné sociální 

služby pro obyvatele 

Královéhradeckého kraje 

Index stáří - ČSÚ  

Počet lůžek v sociálních zařízeních na 1 000 

obyvatel 

přepočte

ný počet 
ČSÚ 

Počet neuspokojených žádosti o poskytnutí 

sociálních služeb 
počet ČSÚ 

Počet nově zaregistrovaných sociálních 

podniků do katalogu sociálních podniků 
počet ČSÚ 

3.3 Zajistit dostatečnou bezpečnost a 

ochranu obyvatel kraje včetně jejich 

majetku a předcházet mimořádným 

událostem 

Počet zásahů jednotek požární ochrany (JPO) počet ČSÚ 

Počet nových a modernizovaných objektů 

sloužících složkám IZS 
počet 

MMR, MV, 

KHK 

3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a Počet pořádaných kulturních akcí počet ČSÚ 
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rozšířit nabídku trávení volného času 

pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky 

Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a 

galerií 
tis. osob ČSÚ 

Počet návštěvníků památkových objektů tis. osob ČSÚ 

4 Environmentální prostředí a sítě  

4.1 Zlepšit stav vodohospodářské 

infrastruktury na území kraje a zajistit 

dostatečnou ochranu před povodněmi 

Podíl obyvatel zásobovaných vodou 

z veřejného vodovodu 
% ČSÚ 

Podíl obyvatel bydlících v domech 

napojených na kanalizaci 
% ČSÚ 

 4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství 

a eliminovat ekologické zátěže na území 

Královéhradeckého kraje 

 

Produkce podnikového odpadu na 1 000 

obyvatel 
kg ČSÚ 

Podíl recyklovaného podnikového odpadu  % ČSÚ 

Produkce komunálního odpadu na 1 000 

obyvatel 
kg ČSÚ 

Podíl odděleně sbíraných složek komunálního 

odpadu 
% ČSÚ 

4.3 Zajistit udržitelné zásobování 

energiemi a jejich šetrné využívání na 

celém území Královéhradeckého kraje  

Spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 000 

obyvatel 
kWh ERÚ, ČSÚ 

Podíl obnovitelných zdrojů energie na 

celkové produkci elektrické energie 
% ERÚ, ČSÚ 

 4.4 Chránit všechny složky životního 

prostředí, šetrně pečovat o krajinu a 

přírodní ekosystémy na území kraje a 

podporovat rozvoj ekologického 

vzdělávání, výchovy a osvěty 

Pořízené investice na ochranu životního 

prostředí podle místa investice na 1 000 

obyvatel 

Kč ČSÚ 

Měrné emise tuhých znečišťujících látek 

REZZO 1–4 
t/km2 ČSÚ 

4.5 Zvýšit konkurenceschopnost 

zemědělství a lesnictví a podporovat 

rozvoj jejich mimoprodukčních funkcí 

Podíl obhospodařované zemědělské půdy na 

celkové ploše 
% ČSÚ 

Počet zemědělských podniků počet ČSÚ 

Zemědělská produkce  mil. Kč ČSÚ 

5 Vyvážený rozvoj a správa regionu  

5.1 Zlepšit fungování veřejné správy v 

Královéhradeckém kraji na všech jeho 

úrovních včetně veřejného financování 

Příjmy a výdaje krajů, obcí a svazků obcí Kč ČSÚ 

5.2 Zajistit vyvážený a integrovaný 

rozvoj všech částí Královéhradeckého 

kraje s ohledem na jejich regionální 

disparity 

Srovnání územních celků na základě 

vybraných ukazatelů 
analýza ČSÚ 

Migrační saldo saldo ČSÚ 

Výdaje kraje na dotace Kč KHK 

Počet dokončených bytů počet ČSÚ 

 5.3 Rozvinout aktivní síťování a všechny 

typy partnerských forem spolupráce na 

regionální i meziregionální úrovni 

Počet přeshraničních projektů počet MMR, KHK 
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4.3 Evaluace 

Evaluace programu rozvoje kraje je proces navazující na monitoring programu, který slouží 

k hodnocení jeho účinnosti na společensko-ekonomický rozvoj území kraje. Evaluace by se měla stát 

podkladem k rozhodování o dalším směrování programového dokumentu v podobě přijetí případných 

změn v jeho dosavadním nastavení, zejména opatření nepřinášejících očekávaný efekt v podobě 

naplňování přijatých cílů. Závěry a doporučení evaluace by měly být jedním ze vstupních podkladů při 

aktualizaci stávající či tvorbě nové strategie, aby bylo dosaženo zlepšení její efektivnosti. Obsahem 

evaluace bude zejména hodnocení naplňování cílů z hlediska naplňování hodnot indikátorů a věcného 

naplňování cílů strategie konkrétními aktivitami. 

Evaluace vychází z dat indikátorové sestavy, tedy je do značné míry závislá na relevanci získaných dat. 

Na sběr dat navazuje jejich kvalitní a nestranná interpretace, bez které nelze učinit potřebná 

rozhodnutí, jejímž cílem má být zlepšení účinnosti programu. 

Prováděním evaluace PRK by měl být pověřen jeden odbor krajského úřadu, případně jiný (i externí) 

subjekt, který bude rovněž zodpovědný za monitoring programu. Evaluace bude prováděna 

v součinnosti s odbory krajského úřadu, které mají věcnou vazbu na jednotlivá opatření programu. 

Výstupem evaluace je zpracování evaluační zprávy na konci období platnosti PRK 2017–2020, tzv. ex-

post evaluace, jež zhodnotí PRK z hlediska celkové účinnosti a efektivnosti, rekapituluje a posuzuje celý 

program, především jeho dopady a podává zprávu o účinnosti intervencí a rozsah naplnění 

očekávaných efektů. V případě potřeby je možné provést průběžnou evaluaci v polovině období 

realizace PRK, jež posuzuje dosavadní výstupy a výsledky intervence, opírá se především o informace 

získané z monitorovacího systému a tvoří přímou zpětnou vazbu programu. 

4.4 Finanční zdroje 

V souladu se zaměřením Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 lze v rámci 

potenciálních intervencí předpokládat financování jednak z vnitřních zdrojů, tj. rozpočtu 

Královéhradeckého kraje a z vnějších zdrojů, tj. především strukturálních fondů EU, zdrojů České 

republiky a zdrojů dalších subjektů. Konkrétně se jedná o následující zdroje financování: 

 rozpočet Královéhradeckého kraje 

 rozpočty obcí 

 státní rozpočet ČR – národní dotační programy 

 rozpočet EU – strukturální fondy EU 

 rozpočty nevládních neziskových organizací 

 zdroje soukromého sektoru 

 úvěrové financování 

 partnerství veřejného a soukromého sektoru  

Rozpočet EU a zejména prostředky strukturálních fondů budou jedním z nejvýznamnějších finančních 

zdrojů financování v programovém období 2017–2020. Kraj, obce a jimi zřizované a zakládané 

organizace působící v Královéhradeckém kraji jsou potenciálními příjemci většiny prostředků ze 

strukturálních fondů. K financování aktivit PRK 2017–2020 lze využít následující národní operační 

programy: 
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 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem 

průmyslu a obchodu; 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy; 

 Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 

 Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 

 Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; 

 Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Operační program Rybářství 2014–2020, řízený Ministerstvem zemědělství; 

 Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství. 

A dále lze využít programy přeshraniční spolupráce a programy nadnárodní a meziregionální 

spolupráce: 

 Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky 

Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. 

června 2013); 

 Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj. 

 Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 

 Program meziregionální spolupráce INTERACT III 

 Program URBACT III 

Rozpočet ČR a zejména dotační programy jednotlivých ministerstev se vzhledem k více omezujícím 

možnostem financování z evropských zdrojů v současném programovém období stávají důležitým 

zdrojem financování PRK 2017–2020. Lze využít dotační programy následujících ministerstev:  

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Ministerstvo dopravy 

 Ministerstvo životního prostředí 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo kultury 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo vnitra 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Ministerstvo financí 

 Ministerstvo obrany 

 Ministerstvo zahraničních věcí 

Upřesněné konkrétní zdroje financování jsou uvedeny v sekci „Dotační zdroje“ v konkrétních opatření 

PRK 2017–2020. 
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5 Strategická mapa Královéhradeckého kraje 

Strategická mapa je nástrojem, který poskytuje přehledné zobrazení návazností strategických 

dokumentů Královéhradeckého kraje a jeho institucí na její působnosti a na relevantní zákony.  

Strategická mapa Královéhradeckého kraje zahrnuje celkem 33 koncepčních dokumentů členěných do 

deseti tematických oblastí. 
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6 Regionální dimenze programu 

Důležitým východiskem pro úvahy o zaměření územní dimenze je Strategie regionálního rozvoje ČR 

2014–2020, která nastiňuje přístup k regionalizaci ČR dle rozvojového potenciálu území, postup ke 

stanovení typů území. Dalšími dokumenty rámující pojetí územní dimenze je Politika územního rozvoje 

ČR a Zásady územního rozvoje kraje, které představují nástroje územního plánování, jež slouží zejména 

pro koordinaci územního rozvoje na celostátní, resp. regionální úrovni a pro koordinaci územně 

plánovací činnosti krajů a obcí. Další důležité zdroje podnětů, informací a dat pro definování územní 

dimenze představují dokumenty kraje, měst a obcí, mikroregionů a místních akčních skupin, příp. další 

územně pojaté koncepce. 

Územní dimenze vychází ze způsobu zohlednění typu území, kdy je specifická podpora (vycházející z 

místních potřeb) zaměřena na konkrétní území se snahou zajistit jejich udržitelnou 

konkurenceschopnost vhodnou mobilizací potenciálu i využitím vnějších zdrojů. V kontextu regionů jde 

zejména o řešení prohlubujících se regionálních rozdílů v ekonomické a sociální výkonnosti určitých 

územích, ve kterých se následně koncentrují disparity s negativními projevy zejména v míře 

nezaměstnanosti, snížení ekonomické a životní úrovně a sociální situaci obyvatel. 

Specifickou kategorii územní dimenze tvoří dimenze urbánní, která klade důraz na význam měst pro 

dlouhodobý růst a konkurenceschopnost celého regionu. Urbánní dimenze představuje městský, příp. 

příměstský prostor, který může mít formu metropolitní oblasti, sídelní aglomerace či regionálního 

centra se svým zázemím. Zároveň je potřebné vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj menších měst 

a obcí a zajistit vysokou kvalitu života v částečně urbanizovaném a venkovském prostoru. S ohledem 

na specifickou sídelní strukturu v kraji, ale i celé ČR jsou vzájemné vazby mezi městy navzájem i mezi 

městy a jejich venkovským zázemím z pohledu regionální politiky klíčovým prvkem dalšího úspěšného 

rozvoje při snižování regionálních disparit.  

Stejně jako v případě měst je při podpoře rozvoje venkova potřeba přistupovat strategicky na základě 

rozvojových konceptů a plánů. Jsou identifikovány problémy, které podvazují rozvoj venkovského 

prostoru, přičemž i zde jsou patrné zjevné meziregionální rozdíly. Klíčovou roli pro rozvoj venkova by 

měli sehrávat regionální aktéři včetně místních akčních skupin. Specifickými územími v rámci 

regionální dimenze jsou také příhraniční oblasti, které sousedí s ostatními kraji či mají společné hranice 

s Polskou republikou.  

Platná členění území Královéhradeckého kraje z pohledu regionálního rozvoje: 

 Hospodářsky problémové regiony v Královéhradeckém kraji 

 Správní obvody obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami v 

Královéhradeckém kraji 

 Místní akční skupiny (MAS) v Královéhradeckém kraji (Komunitně vedený místní rozvoj – CLLD) 

 Území vymezené pro Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace 

 Poskytovatelé vysokorychlostního připojení k internetu v Královéhradeckém kraji – tzv. bílá, 

šedá a černá místa 

 Městské a venkovské obce v Královéhradeckém kraj
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7 Seznam zkratek 

B+R – forma kombinované osobní přepravy (z angl. Bike and Ride) 

CLLD – komunitně vedený místní rozvoj (z angl. Community Led Local Development)  

CNG – stlačený zemní plyn 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

ČR – PL – Česká republika a Polsko 

ČSÚ – český statistický úřad  

DSO – dobrovolný svazek obcí 

ERÚ – energetický regulační úřad 

ESÚS – Evropské seskupení pro územní spolupráci 

EU – Evropská unie 

EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

HDP – hrubý domácí produkt 

HK – Hradec Králové 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

ICT – informační a komunikační technologie 

IDS – integrovaný dopravní systém 

IP – investiční priorita 

IROP – Integrovaný regionální operační program  

IT – informační technologie 

ITI – integrované územní investice (z angl. Integrated Territorial Investments) 

IZS – integrovaný záchranný systém 

JPO – jednotka požární ochrany 

Kč – Koruna česká 

KHK – Královéhradecký kraj 

km – kilometr 

km2 – kilometr čtverečný 

KRNAP – Krkonošský národní park  

KÚ – krajský úřad 

LDN – léčebna pro dlouhodobě nemocné 

MAP – místní akční plán 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=clld&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fregional_policy%2Fsources%2Fdocgener%2Finformat%2F2014%2Fcommunity_en.pdf&ei=caTKUbv8E4XUtAbrm4Bo&usg=AFQjCNEjQXzpKLvQ_vsuHz7yTe2jU7mleA
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MAS – místní akční skupina 

MD – Ministerstvo dopravy 

MHD – městská hromadná doprava  

mil. – milion 

MK – Ministerstvo kultury 

MMHK – Magistrát města Hradec Králové 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠ – mateřská škola 

MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

NIDV – Národní institut pro další vzdělávání 

NIS – nemocniční informační systém 

NNO – nestátní neziskové organizace 

NÚV – Národní ústav pro vzdělávání 

OP – operační program 

OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  

OP R – Operační program Rybářství 

OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP D – Operační program Doprava 

OP Z – Operační program Zaměstnanost  

OP ŽP – Operační program Životní prostředí 

ORP – obec s rozšířenou působností 

PESTLE – analýza politických, ekonomických, sociálních, technologických, legislativních a 

environmentálních faktorů 

PRK – program rozvoje kraje 

PRV – Program rozvoje venkova 

RIS3 – regionální inovační strategie s chytrou specializací 

ŘSD – ředitelství silnic a dálnic 

S3 – chytrá specializace 

SC – specifický cíl/strategický cíl 

SFDI – státní fond dopravní infrastruktura 

SFŽP – státní fond životního prostředí 

SMO – svaz měst a obcí  
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SOČ – středoškolská odborná činnost 

SRK – strategie rozvoje kraje 

SÚS – správa a údržba silnic 

SWOT – analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (z angl. Strengths + Weaknesses, 

Opportunities + Threats) 

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty  

tis. – tisíc 

UHK – Univerzita Hradec Králové 

VaV – výzkum a vývoj  

VaVal – výzkum, vývoj a inovace 

VOŠ – vyšší odborná škola 

VŠ – vysoká škola 

ZCHÚ – zvláštně chráněná území 

ZK – zastupitelstvo kraje 

ZŠ – základní škola 

ZZS – zdravotní záchranná služba 

ŽP – životní prostředí 

 


