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Operační program Počet projektů Dotace EU

ROP 203 5 488 301 981

OPŽP 431 4 205 175 606

OPPI 493 4 133 352 510

OPD 4 2 607 582 650

PRV 1 679 1 856 834 222

OPPS  314 1 766 672 207

IOP 519 1 736 645 145

OPVK 648 1 637 756 533
6 000 000 000

Programové období 2007-2013 v Královéhradeckém kraj i

Čerpání dotací z EU v KHK 2007 – 2012 (v Kč) 

www.cirihk.cz

OPVK 648 1 637 756 533

OPLZZ 138 1 039 287 713

OP VAVPI 5 873 549 932

OP Rybářství 22 24 646 656

Celkem 2007-12 4 456 25 369 805 155
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Programové období 2007-2013 v Královéhradeckém kraj i

Projekty s nejvyšší dotací z EU na území KHK v rámci 
operačního programu

• R35 HK – Opatovice (1,8 mld. Kč, OPD)
• Ovocnářský a výzkumný institut Holovousy (0,5 mld. Kč, OPVVI)
• Kuks – Granátové jablko (0,4 mld. Kč, IOP)
• Služby sociální prevence v KHK (200 mil. Kč, OPLZZ)
• Lanovka na Sněžku (200 mil. Kč, ROP

www.cirihk.cz

• Lanovka na Sněžku (200 mil. Kč, ROP
• Čisté Labe z Jaroměřska (160 mil. Kč, OPŽP)
• Výroba elektřiny – Stako, Mostek (120 mil. Kč, OPPI)
• Turistická infrastruktura Meziměstí (100 mil. Kč, OPPS)
• Bioplynová stanice Králíky (28 mil. Kč, PRV)
• Rybochovné zařízení Jičín (5 mil. Kč, OPR)
• …



Příprava KHK na programové období 
EU 2014 – 2020

• Tvorba Strategie rozvoje KHK 2014-2020
• Určení priorit kraje financovatelných z EU
• Promítnutí do regionálního akčního plánu  SRR Budování regionálního 

partnerství v kraji 
• Nové formy integrovaného přístupu: ITI

• Priorita: Podpora konkurenceschopnosti a trhu práce

www.cirihk.cz

• Výstavba platformy investic, rozvoje a inovací KHK
• Konzultační místo pro posílení konkurenceschopnosti kraje - pro obce, 

reg. partnery,….

Vazba na Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020
www.strategie2020.cz



Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

2012

srpen 2012
Zahájení prací - analýza stakeholderů
Analýza 1.kolo připomínkování SRK 2014-2020
září 2012
2.kolo připomínkování analytická části SRK
projednání analytické části SRK 2014 – 2020 na 
Výboru pro regionální rozvoj a CR

www.cirihk.cz

Výboru pro regionální rozvoj a CR
Stanovení priorit
říjen  2012
jednání Krajské koordinační skupiny, představení priorit
listopad 2012
setkání tajemníků obcí KHK
5 setkání kulatých stolů - expertní skupiny tematicky sestavené dle prioritních oblastí 

strategie
prosinec 2012
setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje 



leden 2013
oslovení všech obcí KHK hejtmanem s žádostí o aktivní zapojení 
zahájen proces hodnocení SEA Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020 
únor 2013
návrh strategických oblastí a cílů SRK 2014-20, připomínkování KÚ
březen 2013
veřejný proces připomínkování návrhové části SRK 2014-20
duben 2013
finalizace dokumentu SRK 2014–20 
zveřejněna informace hodnocení SEA

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020
2013

zveřejněna informace hodnocení SEA
květen 2013
zveřejněn finální verze SRK 2014-2020 
červen 2013
připomínkovací proces  a závěrečné hodnocení SEA
setkání pracovníků obcí s rozšířenou působností v oblasti regionálního rozvoje



červenec 2013
zveřejněno vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí 
veřejné projednání SEA
vypořádání připomínek odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
zveřejněn finální návrh SRK včetně příloh po připomínkování. 
srpen 2013
prezentace SRK   
září 2013
setkání hejtmana Královéhradeckého kraje s významnými regionálními partnery 
říjen 2013
dotazníkové šetření mezi vybranými regionálními subjekty k zjištění absorpční kapacity 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

dotazníkové šetření mezi vybranými regionálními subjekty k zjištění absorpční kapacity 
Královéhradeckého kraje v období 2014-2020.
listopad 2013
druhé kola jednání odborných pracovních skupin u kulatých stolů ke akčnímu plánu SRK 
2014 – 2020 
prosinec 2013
9. setkání v oblasti regionálního rozvoje pracovníků ORP 



1. Fórum investic, rozvoje a inovací
v Královéhradeckém kraji 2013

prosinec 2013
Aktuální stav přípravy ČR na nové programové období

www.cirihk.cz

http://www.cirihk.cz/clanky-1.-forum-investic-
rozvoje-a-inovaci-tiskova-zprava.html



2014

únor 2014
MŽP vydalo souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2014 – 2020.

březen 2014
předložení SRK do orgánů kraje ke schválení.

duben 2014
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 schválena v 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

www.cirihk.cz

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 schválena v 
orgánech Královéhradeckého kraje 

květen 2014
5 setkání v regionu na téma „Možnosti financování projektů obcí a měst ze 
zdrojů KH kraje a EU v novém programovém období 2014-2020“ 



SRK 2014 – 2020: schéma a aktuální stav

SWOT ANALÝZA

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
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MISE  + VIZE 

GLOBÁLNÍ CÍL

STRATEGICKÁ OBLAST 1

STRATEGICKÝ 
CÍL …

STRATEGICKÁ OBLAST …

STRATEGICKÝ 
CÍL …

STRATEGICKÝ 
CÍL 1.2

STRATEGICKÝ 
CÍL 1.1

Akční plán SRK Program rozvoje kraje 2014+



Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

Priority KHK
1. Konkurenceschopnost a inovace
2. Doprava a mobilita
3. Veřejné služby a občanská společnost
4. Environmentální prostředí a sítě
5. Vyvážený rozvoj a správa regionu

www.cirihk.cz

5. Vyvážený rozvoj a správa regionu

- vazba na strategii rozvoje kraje 2014 – 2020 a na programy rozvoje kraje



SO 1. 
Konkurenceschopnost 

a inovace

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

SO 2. 
Dopravní dostupnost 

a mobilita

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

SO 3. 
Veřejné služby a 

občanská společnost

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

SO 4. 
Environmentální 
prostředí a sítě 

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

SO 5. 
Vyvážený rozvoj a 

správa regionu

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

MISE (preambule) 
USILOVAT O SOULAD VŠECH PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT NA ÚZEMÍ KRAJE 

VIZE do roku 2020 „Královéhradecký kraj, místo pro kvalitní život“  

Královéhradecký kraj jako atraktivní, dynamický, ekonomicky silný a sociálně stabilní region s vysokou životní úrovní srovnatelnou s vyspělými regiony sjednocené Evropy 
 a s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje a s úctou k tradicím. 

 

Globální cíl 
Začlenit region ve všech aspektech rozvoje do integrovaného evropského prostoru. Zajistit kvalitní životní podmínky všem obyvatelům Královéhradeckého kraje.  

Vytvořit podmínky pro ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost regionu. Zlepšit sociální stabilitu a vzdělanostní strukturu regionu.  
Zvýšit kvalitu životního prostředí. Dosáhnout vyváženého růstu celého regionu při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. 

 

Struktura SRK 2014 – 2020

www.strategie2020.cz

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

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

SC 1.4. Zatraktivnit 
Královéhradecký kraj pro další 
rozvoj cestovní ruchu jako 
významné složky regionální 
ekonomiky

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



KHK

Tvorba na základ ě partnerství a reálných pot řeb regionu:
šetření v regionu 
tematické pracovní skupiny 

• Výzkum, inovace a podnikání

• Vzdělávání a zaměstnanost 

• Cestovní ruch, kultura a sport

• Doprava

www.cirihk.cz

• Doprava

• Zdravotnictví, sociální služby a bezpečnost

• Životní prostředí a zemědělství

• Energie a energetika 

• Územní rozvoj a veřejná správa



Průzkum v regionu ( říjen – listopad  2013)
absorpční kapacita (dotace z fondů EU 2014+)
osloveno cca 1000 subjektů - mail, web 
(obce, DSO, MAS, NNO, podnikatelé, školy, příspěvkové org.,…)

Dotazníkové šet ření v regionu
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Tematické oblasti dotací EU v rámci OP:

Dotazníkové šet ření v regionu
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- 489 projektových záměrů
= 13 mld. Kč (437 projektů)
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PLATFORMA INVESTIC, ROZVOJE A INOVACÍ 
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

pro oblast investic 

pro oblast rozvoje 

posílit konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje 
prostřednictvím vzájemné koordinace a aktivní spolupráce 
klíčových aktérů 

www.cirihk.cz

pro oblast rozvoje 

pro oblast inovací 

podpora rozvoje regionu založeného na inovacích a výsledcích 
výzkumu a vývoje 

realizace společné vize regionu směřující k posílení excelence 
Královéhradeckého kraje



Klíčoví partne ři Platformy

Platforma investic, rozvoje a inovací

Královéhradecký kraj Statutární město Hradec Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací

www.cirihk.cz

Královéhradecký kraj Statutární město Hradec Králové

Czechinvest Technologické centrum Hradec Králové

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Do Platformy jsou postupně zapojovány instituce a podniky 
působící v regionu



Základní pilí ře platformy

www.cirihk.cz



Očekávané p řínosy 

• Zlepšení komunikace, přenos aktuálních 
informací

• Vytváření funkčních a účelových partnerství

• Podpora absorpční kapacity v regionu

• Zvýšení efektivity vynakládaných prostředků

www.cirihk.cz

• Zvýšení efektivity vynakládaných prostředků

• Prostor ke konzultacím a slaďování kroků

• Pozitivní informace pro firmy, výzkumné 
organizace, investory  a další subjekty v 
Královéhradeckém kraji – funkční systém



Co bude dál?

rozpracování dalších úrovní strategie KHK 2014+
zpracování akčního plánu SRR
Zpracování absorpční kapacit ve vazbě na návrhy OP
setkání Regionální stále konference červen 2014
Budování partnerství: 

www.cirihk.cz

Budování partnerství: 
PORTÁL REGIONÁLNÍHO PARTNERSTVÍ 

www.partnerstvi.eu

všechny podklady a výstupy na www.strategie2020.cz
dotazy, náměty a připomínky na rozvoj@cirihk.cz



Regionální partnerství

PORTÁL REGIONÁLNÍHO PARTNERSTVÍ www.partnerstvi.eu

www.cirihk.cz



Centrum investic, rozvoje a inovací
Regiocentrum Nový pivovar
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
e-mail: rozvoj@cirihk.cz

Zita Kučerová

www.cirihk.cz

www.cirihk.cz
www.partnerstvi.eu
www.strategie2020.cz

e-mail: rozvoj@cirihk.cz


