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Královéhradecký kraj 2007 – 2013 

Čerpání dotací z EU na území KHK: 
 

= 28,9 mld. Kč na více jak 4 500 projektů 5,7 
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Královéhradecký kraj 2014+ 

Příprava KHK na programové období EU 2014 – 2020 

• strategické plánování a nové integrované přístupy 

• Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020  

• integrované územní investice (ITI): HK – PCE aglomerace 

• komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) –  15 MAS 

• budování regionálního partnerství v kraji 

• příprava RSK a pracovních skupin 

• spolupráce vč. ITI (HK-PCE) a CLLD (MAS) 

• odborné semináře a konference  

• webové stránky www.partnerstvi.eu 

• absorpční kapacita KHK 2014+ 

• dotazníkové průzkumy v regionu 

• sběr projektových záměrů, konzultace  

• Regionální akční plán KHK 

 

 

http://www.partnerstvi.eu/
http://www.partnerstvi.eu/
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Předseda – Lubomír Franc, hejtman KHK 

Místopředseda – Otakar Ruml, 1.náměstek hejtmana  

18 členů (náhradníci) 

 

Sekretariát:  

 Odbor regionálního rozvoje KHK - rsk@kr-kralovehradecky.cz 

 Centrum investic, rozvoje a inovací - rsk@cirihk.cz 

 

• Složena ze zástupců regionálních partnerů 

• Komunikační, plánovací a koordinační platforma 

• Podílí se na implementaci územní dimenze a naplňování akčního plánu 

realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (Regionální akční 

plán)  

Regionální stálá konference KHK  

mailto:rsk@kr-kralovehradecky.cz
mailto:rsk@kr-kralovehradecky.cz
mailto:rsk@kr-kralovehradecky.cz
mailto:rsk@kr-kralovehradecky.cz
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Regionální stálá konference - složení 

Zástupci kraje - 5 radních KHK 

Zástupce statutárních měst - SMO ČR (ITI) 

Zástupce středně velkých měst - SMO ČR 

Zástupce malých měst - SMO ČR 

Zástupce za venkov - SMS ČR 

Zástupce za venkov – SPOV KHK 

Zástupce RIS3 – S3 manažer 

Zástupce krajské sítě MAS 

Zástupce krajské hospodářské komory KHK 

Zástupce nestátních neziskových organizací 

Zástupce akademického sektoru (UHK) 

Zástupce Agentury pro sociální začleňování 

Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR  

Vlastní výběr dle potřeb regionu (regionální rozvojová agentura CIRI) 

        www.cirihk.cz/rsk 
Stálí hosté RSK (radní KHK, URR, Agrární komora, ER Glacensis, MMR,…) 

 

http://www.cirihk.cz/rsk
http://www.cirihk.cz/rsk
http://www.cirihk.cz/rsk
http://www.cirihk.cz/rsk
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Role RSK Královéhradeckého kraje 

RSK je průběžně informována o 
přípravě a realizaci 
integrovaných nástrojů na 
daném území 

Role RSK dle statutu:  
Role komunikační, plánovací a 
koordinační 

Pracovní skupiny RSK 
8 PS , 2-3 kola jednání  

Provázanost ITI HK - Pce a RSK HK, účast v 
PS RSK a PS ITI  

PS RSK -  venkov (zástupci všech MAS)  
• Výměny informací 
PS  RSK - obce a města (ORP, MAS, ITI) 
• Místní akční plány vzdělávání 

PS vzdělávání:   
• Přípravné práce na KAP 
• Iniciace partnerství pro MAP 
• Zapojení do přípravy strategii ITI – téma 

vzdělávání 

Dosavadní činnosti RSK  KHK 

RSK představuje komunikační, 
plánovací a koordinační platformu, 
která pomocí souhrnného 
dokumentu – Regionálního 
akčního plánu – definuje 
společnou představu o potřebách a 
skutečnosti směřování ESI fondů  
a národních zdrojů do území 
(tematicky, územně); 
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Role RSK  iniciační  

 
RSK iniciuje absorpční kapacitu 
regionu… 
 

Spolupráce s Úřadem práce HK v 
rámci přípravy regionálních 
projektů, 
účast člena RSK v poradním sboru 
Úřadu práce 

Průběžný sběr projektových 
záměrů 
Dotazníkové šetření 
 

Spolupráce s Agenturou pro 
sociální začleňování 

Role RSK komunikační,  
plánovací a koordinační 

Dosavadní činnosti RSK KHK 

Spolupráce s Krajskou síti MAS 

 
RSK spolupracuje s ostatními 
platformami, jež se věnují rozvoji 
regionu, …. 
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Role RSK informační a propagační 

RSK informuje potencionální 
žadatele v regionu v souladu 
s příslušnými komunikačními 
strategiemi Národního orgánu 
pro koordinaci programů ESI 
fondů o příležitostech, které ESI 
fondy pro rozvoj území 
přinášejí; 

• Informační schůzky v regionu 
• Informace členům Krajské energetické 

skupiny KHK 13.3.2015 
• Setkání v regionech a konference EU 

2014+  
• Zřízena webová platforma pro RSK 
• V provozu portál regionálního 

partnerství www.partnerstvi.eu 

Dosavadní činnosti RSK KHK 
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Regionální stálá konference KHK 

30. 9. 2013 

 společné jednání významných regionálních partnerů s hejtmanem 

KHK – příprava KHK, základní informace  

20. 6. 2014  

 0.setkání RSK KHK – účast náměstkyně ministryně pro místní rozvoj 

Ing. Kláry Dostálové, územní dimenze 

30. 9. 2014  

 1. jednání RSK KHK – úvodní jednání, statut a jednací řád RSK 

2. 12. 2014   

 2. jednání RSK KHK - absorpční kapacita KHK, příprava RAP 

26. 5. 2015 

 3. jednání RSK KHK – schválení RAP, info KAP + MAP, ITI + CLLD 
 

říjen 2015 – v plánu 4. jednání 
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Zapojování  partnerů do přípravy   

říjen 2013 

 7 odborných tematicky zaměřených pracovních skupin 

 v rámci Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020 

 

Výzkum, inovace a podnikání  

Cestovní ruch, kultura, sport a volný čas 

Vzdělávání a zaměstnanost 

Doprava 

Životní prostředí a zemědělství  

Sociální služby, zdravotnictví a bezpečnost 

Veřejná a územní správa  

 

…základ pro spolupráci regionálních partnerů + pracovní skupiny RSK 
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Pracovní skupiny RSK KHK  

PS Doprava 

PS Sociální oblast 

PS Zdravotnictví 

PS Vzdělávání 

PS Výzkum,inovace a podnikání 

PS Životní prostředí   

PS Obce a města  

PS Venkov 

PS Cestovní ruch 

 

říjen 2014 – 1.kolo (základní informace, RSK, územní dimenze, OP) 

leden 2015 – 2.kolo (absorpční kapacita, RAP, harmonogram výzev) 
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PRACOVNÍ SKUPINY RSK 

 

 3. kola jednání PS RSK – duben 2014 

PS Sociální oblast  

 Agentura pro sociální začleňování 

 Úřad práce 

 Odbor sociální KÚ KHK 

PS Venkov                  

PS Obce a města            

 

další jednání PS… 

téma: KAP + MAP 

PS obce + PS venkov (MAP)  29.5.2015 

PS obce + PS venkov (MAP)  3.7.2015 

PS vzdělávání (MAP) – zástupce MŠMT 

 

 
 

 



Sociálně vyloučené lokality  

Příklad územní dimenze v Královéhradecké kraji  
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územní dimenze – MAP 

ORP a MAS v KHK 
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Územní dimenze v Královéhradecké kraji  

Území pokryté integrovanými nástroji CLLD (MAS) a ITI (HK-Pce) 
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Absorpční kapacita KHK 2014+ 

1. průzkum v regionu  - dotazníkové šetření  

11. 10. – 6. 11. 2013 (163 respondentů) 

 

80% respondentů uvažuje o využití dotací z EU 2014+ 
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ABSORPČNÍ KAPACITA KHK 2014+ 

 

2. průzkum - elektronický formulář www.cirihk.cz/absorpce 

od 5. 11. 2014 do 19. 11. 2014 

! sběr projektových záměrů pokračuje ! 

 

Celkem zaregistrováno 718 záměrů od 189 subjektů  

 

Dotazník členěn na 8 tematických okruhů: 

1. Doprava 

2. Sociální oblast a zaměstnanost 

3. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém 

4. Vzdělávání a výzkum 

5. Energetické úspory a energie 

6. Veřejná správa a památky 

7. Životní prostředí 

8. Podnikání a inovace 

 

 

 

 

 

 

http://www.cirihk.cz/absorpce
http://www.cirihk.cz/absorpce
http://www.cirihk.cz/absorpce
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Počet záměrů celkem 718 

 
OP PIK 

27 
3,8% 

OP ŽP 
134 

18,7% 

OP Z  
74 

10,3% 

OP VVV 
92 

12,8% OP D  
20 

2,8% 

IROP  
371 

51,7% 
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Finanční náročnost záměrů celkem 24,92 mld. Kč 

0,3 
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konkurenceschopnost

OP Životní prostředí
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Integrovaný regionální operační program

Miliardy 
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Regionální akční plán 

realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020  

 

Pracovní výstupy RAP 

Aktivity RAP KHK Upřesňující aktivity RAP KHK „subaktivity“ 

Vazba na další tematické koncepce 

Vazba na Strategii rozvoje kraje 

Vazba na Strategii RIS  

Vazba na Strategii regionálního rozvoje 
ČR 2014-2020 
• opatření SRR ČR 
• aktivity SRR ČR 
 

Vazba na územní dimenzi OP 

Indikátory RAP 

Financování RAP 
• ESIF 
• mimo ESIF 

… 

Zdůvodnění aktivity RAP 
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REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN KHK 

Textová část (nepovinná dle metodiky MMR) 

– Situační analýza dle 6 tematických oblastí 

– Intervenční logika v rámci tematické oblasti 

• Problémové oblasti  

• Příčiny problému  

• Změna/cíle  

• Priority / potřeby řešené pomocí fondů ESI 

– Přehled aktivit RAP rámci tematické oblasti 

– Popis aktivit RAP rámci tematické oblasti 

 

Tabulková část  (povinná dle metodiky MMR) 

– Vazba aktivit RAP na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-20 

– Vazba aktivit RAP na Strategii rozvoje KHK 2014 – 2020  

– Financování aktivit RAP (ESI fondy + ostatní zdroje) 

– Indikátory aktivit RAP -  indikátory výstupu operačních programů 

– Finanční plán aktivit RAP (do 2016, do 2020 / z toho ITI) 
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RAP – aktivity dle tematických oblastí 

6 tematických oblastí - 28 aktivit RAP KHK (cca 10 mld. Kč): 

 

Tematická oblast 1: Dopravní dostupnost a mobilita – 5 aktivit 

 

Tematická oblast 2: Životní prostředí a energie – 6 aktivit 

 

Tematická oblast 3: Sociální začleňování, zdraví a bezpečnost – 6 aktivit 

 

Tematická oblast 4: Zaměstnanost a vzdělávání – 6 aktivit 

 

Tematická oblast 5: Výzkum, inovace a podnikání – 2 aktivity 

 

Tematická oblast 6: Veřejná správa a kultura – 3 aktivity 
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Vazba aktivity RAP na SRR  ČR  - příklad 

hlavní případně zpřesnění opatření SRR ČR návrh aktivity AP SRR ČR

Výstavba a rekonstrukce dálnic, 

rychlostních komunikací a silnic I. třídy 

včetně silnic v síti TEN-T

1.4 Rozšíření a zkvalitnění 

infrastruktury, 2.1 Modernizace silniční 

infrastruktury

1.4.1 Doplnění chybějící dopravní 

infrastruktury, 2.1.1 Dobudování 

chybějících úseků dálnic (s důrazem 

na TEN-T) a rychlostních komunikací, 

2.1.2 Zkvalitnění a zvýšení 

Podpora rozvoje multimodální a 

kombinované dopravy

1.3 Podpora integrace dopravních 

systémů

1.3.5 Budování veřejných logistických 

center 

Modernizace a výstavba silnic II. a III. 

třídy ve vlastnictví kraje

1.4 Rozšíření a zkvalitnění 

infrastruktury, 2.1 Modernizace silniční 

infrastruktury, 4.2 Zlepšení vnitřní a 

vnější obslužnosti území

1.4.1 Doplnění chybějící dopravní 

infrastruktury, 2.1.3 Posílení síťového 

charakteru spojeného s budováním 

obchvatů, přeložek a nových přístupů 

pro bezproblémové napojení na 

Rekonstrukce místních komunikací  4.2 Zlepšení vnitřní a vnější 

obslužnosti území

 4.2.2 Zkvalitnění regionálních a 

místních dopravních sítí (silnice II. a III. 

třídy, místní komunikace, cyklostezky)

Bezpečnost dopravy a podpora 

alternativních pohonů

1.3 Podpora integrace dopravních 

systémů, 4.2 Zlepšení vnitřní a vnější 

obslužnosti území, 5.3 Zajištění 

základních služeb a obslužnosti

1.3.3 Budování infastruktury pro 

městskou dopravu, 4.2.1 Zajištění 

odpovídající veřejné dopravy spojující 

stabilizovaná území s regionálními 

centry, 5.3.1 Zajištění adekvátní 

Zkvalitnění regionální silniční dopravy 

Aktivity RAP SRR ČR

Dopravní napojení kraje 

nadregionálního významu a podpora 

multimodality
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Vazba aktvit RAP na SRK KHK- příklad 

hlavní případně zpřesnění Strategický cíl SRK Opatření PRK

Výstavba a rekonstrukce dálnic, 

rychlostních komunikací a silnic I. třídy 

včetně silnic v síti TEN-T

2.1 Napojit Královéhradecký kraj na 

nadřazenou dopravní síť 

meziregionálního a přeshraničního 

významu

2.1.1 Výstavba a modernizace 

dopravního napojení kraje 

nadregionálního významu

Podpora rozvoje multimodální a 

kombinované dopravy

2.1 Napojit Královéhradecký kraj na 

nadřazenou dopravní síť 

meziregionálního a přeshraničního 

významu

2.1.1 Výstavba a modernizace 

dopravního napojení kraje 

nadregionálního významu

Modernizace a výstavba silnic II. a III. 

třídy ve vlastnictví kraje

2.2 Zlepšit stav regionální dopravní 

infrastruktury s ohledem na plynulost 

dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel

2.2.1 Rozvoj regionální silniční 

dopravy

Rekonstrukce místních komunikací 2.2 Zlepšit stav regionální dopravní 

infrastruktury s ohledem na plynulost 

dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel

2.2.1 Rozvoj regionální silniční 

dopravy

Bezpečnost dopravy a podpora 

alternativních pohonů

2.2 Zlepšit stav regionální dopravní 

infrastruktury s ohledem na plynulost 

dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel

2.2.1 Rozvoj regionální silniční 

dopravy

Aktivity RAP vazba na SRK/ PRK kraje 

Dopravní napojení kraje 

nadregionálního významu a podpora 

multimodality

Zkvalitnění regionální silniční dopravy 
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Financování RAP - příklad 

Operační 

program/Program

Specifický cíl OP

/Opatření PRV
Aktivita SC stát kraj obce ostatní

OPD 2.1 x ANO NE NE NE

OPD 3.1 x ANO NE NE NE

Podpora rozvoje 

multimodální a 

kombinované 

dopravy

OPD 1.3 x ANO NE NE ANO

Aktivita RAP 

Případně 

zpřesnění aktivity 

RAP 

Výstavba a 

rekonstrukce 

dálnic, rychlostních 

komunikací a silnic 

I. třídy včetně silnic 

v síti TEN-T 

mimo fondů ESI  ano/nefinancování ESIF

Dopravní napojení 

kraje 

nadregionálního 

významu a podpora 

multimodality
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RAP – indikátory a finance dle metodiky   

Operační programy – specifické cíle pro RAP: 

IROP (4.1 + 4.2 – pouze CLLD) 

1.1 (silnice), 1.2 (doprava), 1.3 (IZS), 2.1 (soc.podnikání), 2.2 (soc.služby), 2.3 

(zdravotnictví), 2.4 (školy), 3.1 (památky) 

OPD   

1.4 (trolejbusové tratě), 2.3 (řízení dopravy) 

OPZ (1.1.1 – pouze ITI, 2.3.1. - CLLD) 

1.2.1 (muži a ženy na trhu práce), 1.3.1+ 1.3.2 (adaptabilita na trhu práce), 2.1.1 

(soc. vyloučení na trhu práce), 2.1.2 (soc.ekonomika), 3.1.1 (soc. inovace), 

4.1.1 + 4.1.2 (veřejná správa) 

OPPIK (pouze pro ITI) 

1.1 (inovace), 1.2 (VVI), 2.1 (začínající MSP), 2.3 (infrastruktura), 2.4 (vzdělávání 

v MSP), 3.5 (zásobování teplem) 

OPVVV (pouze pro ITI) 

1.2 (spolupráce výzkum s aplikační sférou) 
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Indikátory RAP - příklad 

naplnění indikátorů OP

hlavní případně zpřesnění SC OP do r. 2016 do r. 2020 do r. 2016 do r. 2020

Celková délka nově 

postavených  silnic 

2 8

Celková délka 

rekonstruovaných nebo 

modernizovaných silnic

30 100

Bezpečnost dopravy a 

podpora alternativních 

pohonů

IROP 1.2 Počet realizací vedoucích 

ke zvýšení bezpečnosti v 

dopravě

5 20 3 15

aktivity RAP
indikátory výstupu OP 

hodnota RAP

hodnota ITI (je součastí 

hodnot RAP- sloupec E-

G)

IROP 1.1Modernizace a výstavba 

silnic II. a III. třídy ve 

vlastnictví kraje

Zkvalitnění regionální 

silniční dopravy 
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Finanční plán RAP - příklad 

Hlavní případně zpřesnění do 2016 2017-2020 Celkem do 2016 2017-2020 Celkem
Operační 

program

Specifický 

cíl OP
Aktivita SC

Zkvalitnění 

regionální silniční 

dopravy 

Modernizace a výstavba 

silnic II. a III. třídy ve 

vlastnictví kraje

800,0 900,0 1 700,0 IROP 1.1 Rekonstrukce, 

modernizace, či 

výstavba silnic

Rozvoj 

nemotorové 

dopravy

Budování a 

rekonstrukce 

cyklostezek a cyklotras 

včetně souvisejícího 

zázemí

70,0 250,0 320,0 64,0 226,7 290,7 IROP 1.2 Cyklodoprava, 

Bezpečnost

Integrace dopravních 

systémů, podpora 

dopravních terminálů a 

obnova vozového parku

100,0 200,0 300,0 43,4 77,8 121,1 IROP 1.2 Terminály, 

Telematika, 

Nízkoemisní 

vozidla a 

související 

plnící stanice

2,0 50,0 52,0 1,1 41,6 42,7 OPD 1.4 x

15,0 200,0 215,0 12,8 199,8 212,5 OPD 2.3 x

financování ESIF
ITI zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F  

(požadavky na dotaci v mil. Kč)
aktivity RAP KHK RAP (celkové výdaje v mil. Kč)

Rozvoj městské dopravy 

včetně jejího řízení

Podpora veřejné 

hromadné 

dopravy 
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1. setkání starostů obcí Královéhradeckého kraje 

 
květen - červen 2014: 

 

 5 regionálních setkání - možnosti 

financování projektů obcí a měst    

z fondů EU a zdrojů KHK  

 

Rychnovsko  Vrbice 

Jičínsko   Střevač 

Náchodsko  Nový Hrádek 

Trutnovsko  Havlovice 

Hradecko  Obědovice 

 

celkem cca 150 účastníků 
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2. setkání starostů obcí Královéhradeckého kraje 

 
 

22. 6. 2015 v obci Nepolisy – Pohostinství Na Nové (Hradecko) 

23. 6. 2015 v obci Podbřezí – Hostinec Skalka (Rychnovsko)  

24. 6. 2015 v obci Božanov – Restaurace Na Křižovatce  

(Náchodsko) 

25. 6. 2015 v obci Milovice u Hořic – Kulturní dům (Jičínsko) 

30. 6. 2015 ve městě Vrchlabí – Městský úřad, Zámek 

(Trutnovsko) 

 

začátek seminářů je vždy od 13:00 hod. 

 

registrováno zatím 140 účastníků…  
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Příležitosti pro města a obce v období 2014 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

září 2015  

2. konference !!! 
 

 

Konfrence pod záštitou 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj                   
Ing. Kláry Dostálové  
 

Pátek 24. 10. 2014 
Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové 
 

250 účastníků převážně z měst a obcí KHK 
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Platforma PARTNERTSVÍ v KHK  

od ledna 2014: 

webový portál www.partnerstvi.eu 
 

Aktuální informace 2014 - 2020 

http://www.cirihk.cz/partnerstvi.html 

 

Regionální stálá konference a pracovní skupiny  

http://www.cirihk.cz/rsk.html 

 

Absorpční kapacita, sběr projektových záměrů 

http://www.cirihk.cz/absorpce.html 

 

Poslední verze operačních programů  

http://www.cirihk.cz/op2014-2020.html 
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Co nás čeká 

 

 

 

 příprava regionálních subjektů na výzvy z OP  

 další jednání PS RSK, spolupráce a konzultace 

 práce na RAP, dokončení strategie ITI a MAS 

 cestovní ruch – identifikace potřeb z území kraje  

 příprava KAP a MAP na území kraje 

 2. kolo setkání se starosty (červen 2015) 

 2. konference EU 2014+ (září 2015) 

 rozvoj partnerství – platforma a web 

 příprava publikace pro obce 

  … 

 
 
 
 
 

Nové 
operační 
programy  
2014-2020 
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Děkuji za pozornost  
 

Ladislav Mlejnek 

Centrum investic, rozvoje a inovací 

mlejnek@cirihk.cz 

rozvoj@cirihk.cz 

 

m: +420 775 553 933 

t: +420 495 817 814   

Soukenická 54,  500 03 Hradec Králové  
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www.partnerstvi.eu. 
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