
Milí čtenáři, 

adventní čas, doba pro bilancování a ohlédnutí se za uplynulým rokem, 
je v  plném proudu. Po svém téměř půlročním působení ve funkci ředitele 
Centra investic, rozvoje a inovací si tedy dovolím krátké shrnutí aktivit naší 
organizace. Máme za sebou úspěšný rok, plný nových činností, změn 
a  spolupráce s  rozmanitou škálou partnerů a organizací. 

Podíleli jsme se na přípravě a realizaci mnoha investičních i neinvestičních 
projektů a v rámci podpory rozvoje regionu a šíření inovací zorganizovali řadu 
důležitých akcí. Významně jsme přispěli také k rozvoji průmyslových zón či 
k  zefektivnění centrálních nákupů.

V této souvislosti bych chtěl všem poděkovat za spolupráci. Můj velký dík 
patří zejména týmu CIRI, který se na realizaci všech těchto aktivit podílel. 

Přeji Vám šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, 
štěstí, pracovních a osobních úspěchů.

Lukáš Korych, ředitel Centra investic, rozvoje a inovací
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Projektové řízení

Letošní rok se nesl zejména ve znamení přípravy a 
předkládání žádostí o dotaci. Finanční objem akcí, 
které jsme administrovali, se vyšplhal na zhruba 
700 milionů korun. Převážná část zmíněné dotace 

byla směřována do silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje a do oblasti poskytování sociálních 
služeb zaměřených na podporu osob s cílem usnadnit nebo 
umožnit jim návrat na trh práce nebo podpořit stávající systém 
sociální péče jako takový. Rovněž bylo ukončeno několik 
projektů na snížení energetické náročnosti budov. 

Předpokládáme, že částka administrovaných akcí pro rok 2018 
se přiblíží k 1 miliardě korun. Velkou část, stejně jako v  roce 
2017, budou tvořit investice do krajských silnic, podpory 
sociálních služeb a také investic v oblasti školství. V příštím roce 
budou zahájeny víceleté zateplovací akce objektu Léčebny pro 
dlouhodobě nemocné Hradec Králové a budov Střední školy 
informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Celkem 
za téměř 80 milionů Kč. Na zateplení se rovněž mohou těšit 
např.  sportovní hala Gymnázia Trutnov, tělocvičny VOŠS 
a SPŠS v Náchodě nebo SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují. 
Zahájeny by mohly být i akce z oblasti kultury, zdravotnictví a IT.

Podpora sociálních služeb 
V oblasti sociálních služeb byly realizovány 3 významné projekty, 
jejichž prioritou je podpořit poskytovatele sociálních služeb v kraji 
a zajistit procesy plánování sociálních služeb na území 10  obcí 
s rozšířenou působností. Celková částka předpokládaného 
čerpání dosáhla 110 milionů Kč při 95% podpoře financování 
z evropských dotačních zdrojů. Zmíněné projekty jsou realizovány 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2: 
Sociální začleňování a boj s chudobou.

Kromě výše uvedených jsme připravovali a předkládali žádosti 
o  podporu na investiční akce, tedy stavby a rekonstrukce 
objektů pro transformaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb.



Rekonstrukce krajských silnic v roce 2017 
Skrze 11 projektů bylo rekonstruováno více než 37 km sil-
nic II. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje za téměř 
0,5 miliardy korun. Prostředky byly čerpány prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a ta-
ké z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Veřejná správa, informační technologie
Královéhradecký kraj získal na začátku listopadu dotaci na 
projekt Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK. Bude 
tak  zvýšena informační bezpečnost prostředí Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, zejména významných 
informačních systémů, jichž je kraj správcem, a zajištěn 
soulad s požadavky legislativy z  oblasti kybernetické 
bezpečnosti.
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Oblast školství

Do konce dubna 2017 jsme předložili 5 žádostí na podporu 
zájmového a neformálního vzdělávání v celkové hodnotě 
necelých 22 milionů korun. I podpora rozvoje žáků 
v mimoškolních aktivitách je směřována ke zvýšení uplatnění 
žáků na trhu práce. Vedle rozvoje klíčových kompetencí 
dojde realizací projektů k rozvoji možnosti plnohodnotné 
náplně volného času jako prostředku seberealizace 

a  prevence psychopatologických jevů žáků. Projekty 
jsou zaměřeny například na pořízení IT technologií pro 
kroužek multimediální tvorby ve Dvoře Králové nad Labem, 
vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání 
SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové, volnočasové aktivity 
ve Vrchlabí či rekonstrukci dílny pro včelařský kroužek 
v Hradci Králové. 

 

Zdroj: 

-

-

-

Životní prostředí
Budova Červenokosteleckého domova mládeže je 
v  novém kabátě. Začátkem listopadu byly dokončeny 
téměř čtyřměsíční stavební práce na budově domova 
mládeže Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky v 
Červeném Kostelci. Díky zateplení obvodových stěn a 
střešních konstrukcí dojde ke snížení spotřeby energie o cca 
34 %. Náklady stavebních prací dosáhly výše 1,8 milionu Kč. 

Gymnázium v Dobrušce se od poloviny září rekonstruuje 
za účelem snížení  energetické náročnosti budovy a 
emisí CO2. Součástí technického řešení je výměna výplní, 
zateplení vybraných stropů a svislých ploch, instalace 
rekuperačních jednotek, zregulování otopné soustavy a 
zavedení energetického managementu. Celkové náklady 
akce se očekávají ve výši 22 milionů Kč.

Zdroj: Infrastruktura 



Pro oblast regionálního 
rozvoje, podpory podnikání 
a inovací znamenal rok 2017 
další posun. Mezi významné 

aktivity řadíme rozpracování konceptu 
„Chytrý region“, nový webový portál a 
první tematické workshopy zaměřené na 
praktickou aplikaci chytrých technologií. 

Nadále rozšiřujeme spolupráci s aktéry 
regionálního rozvoje v kraji. Letos 
proběhl již čtvrtý ročník regionálních 
workshopů, zaměřený na aktuality v 
oblasti podpory  EU, ČR i KHK. Na 
tyto akce navázala úspěšná podzimní 
konference „Příležitosti pro region 
aneb Co nového po roce 2020?“. Více 
než 150 účastníků mělo možnost slyšet 
zajímavé příspěvky zástupců MMR, 

AKČR, KHK, SMO, SMS, ČSÚ a dalších. 
Úspěšně pracuje také Regionální stálá 
konference KHK (RSK), sekretariát RSK 
a pracovní skupiny RSK. Jako příklad lze 
zmínit realizaci seminářů na téma veřejné 
zakázky či dotační možnosti, šetření v kraji 
o potřebách obcí či zpracování publikace
RSK a prezentace Regionálního akčního
plánu.

Pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti KHK 
byla v letošním roce zdárně ukončena 
první etapa projektu Zaměstnaný ab-
solvent, rozvíjí se spolupráce v rámci 
celorepublikového projektu KOMPAS 
a hledají se společná řešení problémů 
v oblasti zaměstnanosti. Regionální
centrum podpory sociálního podnikání 
připravilo veletrh sociálních podniků 

a  první krajský katalog sociálních pod-
niků. Proběhly další velmi poptávané 
vzdělávací semináře a odborná exkurze. 

V rámci projektu Smart akcelerátor 
Královéhradeckého kraje probíhaly 
intenzivní práce na tvorbě Regionální 
inovační značky, aktualizaci krajské 
výzkumné a inovační (RIS3) strategie 
a poskytování asistence při přípravě 
strategických výzkumných a inovač-
ních projektů. Informační rozcestník, 
databáze subjektů a sdílený kalendář 
akcí www.proinovace.cz průběžně 
informoval zájemce o oblasti výzkumu 
a inovací v Královéhradeckém kraji. Ve 

 spolupráci s klíčovými partnery jsme se 
podíleli na aktivitách evropské textilní 
iniciativy RegioTex. 

Průmyslové zóny
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Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace získala 
novou fasádu a střechu. Během pěti měsíců získala tato 

střední škola nový plášť zajišťující snížení energetické náročnosti 
budovy. Celkové výdaje projektu činily necelých 10 milionů Kč.

Díky schválení vládního usnesení byly v průmyslové 
zóně Solnice–Kvasiny navýšeny investice do 
Královéhradeckého regionu o cca 3 miliardy Kč 
a my jsme mohli pokračovat v přípravě vlastní 

centrální zóny. Stále intenzivně probíhají projektové práce na 
obchvatech Solnice a Domašína. Společně se změnou trasy 
obchvatu města Kostelce nad Orlicí se připravuje obchvat 
Častolovic.
Současně se podařilo zmodernizovat budovu VOŠ v Rychnově 
nad Kněžnou či dokončit I. úsek poslední realizované akce 
“Přístupová komunikace do PZ, ul. Dělnická” v průmyslové 
zóně Vrchlabí.
V příštím roce je plánována II. etapa modernizace VOŠ, 
konkrétně areálu Na Jamách či dokončení projektových prací 
pro rekonstrukci Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, jejíž 
realizaci předpokládáme v letech 2019 a 2020.

Rozvoj a inovace

https://www.proinovace.cz/
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Webový portál Chytrý region
Vyvíjíme nový informační servis v oblasti 
chytrých řešení v rámci rozvoje regionu 
a dotačních příležitostí pro města a obce 
v České republice.  Úlohou portálu je 
rovněž sběr projektových záměrů pro 
Regionální akční plán Královéhradeckého 
kraje a pomoc nositelům těchto projektů 
s jejich zdárnou přípravou a realizací. 

V dalším roce budeme pokračovat v pří-
pravě Strategie rozvoje kraje po roce 
2020 a Strategie zaměstnanosti.  V rámci 
„Chytrého regionu“ se velkému zájmu tě-
ší aktivity zaměřené na podporu SMART 
řešení a přístupů. Již na začátku roku 
jsou plánovány další tematické worksho-
py.  RSK bude informovat obce o nových 
možnostech čerpání a přípravě na nové 
období EU. Připravované publikace 

budou informovat o vývoji regionální poli-
tiky u nás v kraji. Regionální centrum pod-
pory sociálního podnikání připravuje další 
vzdělávací semináře, exkurze a novou 
podobu online poradenství. Plánovanou 
novinkou je webová platforma věnovaná 
zaměstnanosti v našem regionu.  Pakt 
zaměstnanosti KHK připravuje nový spo-
lečný projekt zaměřený na problematické 
cílové skupiny na trhu práce.

Díky projektu Smart akcelerátor 
Královéhradeckého kraje plánujeme 
dokončení přípravy Regionální inovační 
značky, finální aktualizaci krajské vý-
zkumné a inovační strategie a poskyto-
vání asistence při přípravě strategických 
výzkumných a inovačních projektů. Ve 
spolupráci s klíčovými partnery budeme 
pokračovat v aktivitách evropské textilní 
iniciativy.

Workshop SMART řešení v dopravě 
Akce, kterou jsme zorganizovali ve spo-
lupráci s krajem, se účastnilo více než 
50 odborníků a klíčových aktérů na poli 
zavádění chytrých řešení v dané oblas-
ti. Účastníci byli seznámeni s chytrými 

řešeními ve veřejné dopravě či plánova-
nými novinkami dopravního podniku, vizí 
chytrého města a inteligentního systému 
dopravy v Hradci Králové či nejnovějšími 
technologiemi pro řízení měst, s jejich in-
tegrací a použitím v dopravě. Náměstek 
hejtmana Královéhradeckého kraje 
Martin Červíček zdůraznil potřebnost 
rozvoje kvalitní dopravní infrastruktury a 
zajištění dopravní dostupnosti a obsluž-
nosti na celém území kraje. V této souvis-
losti ujistil přítomné o podpoře zavádění 

chytrých řešení v dopravě ze strany 

kraje.  Více na www.cirihk.cz/

smartdoprava

Centrální nákupy

V roce 2017 jsme realizovali centrální nákup 
energií pro Královéhradecký kraj a jeho 
140 organizací. Proti současným cenám klesnou 
náklady v  příštích dvou letech o přibližně 28 
milionů korun. Protože se centrální nákupy 

osvědčily při snižování provozních nákladů, připravili jsme na 
podzim roku 2017 i  centrální nákup kancelářských potřeb. 
V následujícím roce bude vyhlášena veřejná zakázka na 
centrální nákup tiskáren a multifunkcí a opakované zakázky 
na telekomunikační služby.

Příležitosti pro region – Co nového po 
roce 2020? 
Jaký je současný stav a další možnosti 
evropských dotací po roce 2020?   Jaké 
jsou možnosti dotací v oblasti regionální 
politiky z národních zdrojů? Jak financuje 
rozvoj obcí Královéhradecký kraj? To jsou 
jen některé z otázek, jejichž odpověď se 
posluchač dozvěděl na konferenci Pří-

- Inovativní řešení pro rozvoj obcí a měst

- Pestrá paleta dotačních zdrojů

- Databáze projektových záměrů

Portál Chytrý region naleznete již brzy 
na stránkách www.chytryregion.cz. 

ležitosti pro region – Co nového po roce 
2020. Čtvrtého ročníku konference, kte-
rou pořádalo CIRI ve spolupráci s Králo-
véhradeckým krajem, se zúčastnilo téměř 
150 účastníků – zástupců obcí a krajů, 
akademického sektoru a dalších institucí 
působících v oblasti regionálního rozvoje.  

Více informací na 
www.cirihk.cz/konference-2017

http://www.cirihk.cz/smartdoprava.html
http://www.cirihk.cz/chytryregion-priprava.html

