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Vážení a milí čtenáři,
v době, kdy se prázdniny pomalu ale jistě chýlí 
ke svému konci a děti jsou v očekávání další-
ho školního roku, se blíže podíváme na oblast 
rozvoje a inovací. V rámci této činnosti se Cen-
trum investic, rozvoje a inovací věnuje zejména 
vytváření plánů rozvoje kraje, podpoře výzkumu 
a  inovací a  v  neposlední řadě se podílíme na 
podpoře sociálního podnikání a  zaměstnanos-
ti v  Královéhradeckém kraji. Tyto činnosti má 
v rámci CIRI na starosti Oddělení rozvoje a ino-
vací, přičemž více Vám sdělí vedoucí tohoto od-
dělení Zita Kučerová.

Lukáš Korych,
ředitel Centra investic, rozvoje a inovací

• Název oddělení, který je poněkud všeobjí-
mající, dá se ale ve stručnosti shrnout vše, 
čím se vlastně zabýváte?

Název našeho oddělení je opravdu široký, ale 
naprosto vystihující. Naše oddělení zahrnuje 
rozsáhlé činnosti zacílené na podporu regionál-
ního rozvoje, konkurenceschopnosti a  inovací 
našeho kraje. Než je všechny podrobněji popíši, 
musím říci, že se velmi těžko hledá hranice mezi 
jednotlivými oblastmi a tématy, protože tak jako 
v  životě, vše souvisí se vším. Základem, na 
kterém vše stojí, jsou koncepční a  strategické 
práce a činnosti zejména pro Královéhradecký 
kraj, ale rovněž pro naše města a obce.

AKTUÁLNĚ

Lukáš Korych, ředitel CIRI (zdroj: CIRI)

Úvodní slovo ředitele
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Zita Kučerová, vedoucí oddělení rozvoje a inovací (zdroj: CIRI)
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• Co si lze představit pod strategickou a kon-
cepční prací pro kraj, města a  obce? Jak 
v  současné době přispívá CIRI, prostřednic-
tvím Vašeho oddělení k rozvoji celého regionu?

V současné době se věnujeme oblastem kom-
plexního regionálního rozvoje, ve kterých se kraj 
může rozvíjet a činíme tak prostřednictvím díl-
čích aktivit. Tyto aktivity lze souhrnně označit 
společným názvem: Rozvoj obcí a  regionů. Je 
to široká škála činností, které se u nás věnuje 
úsek regionálního rozvoje pod vedením kolegy 

Ladislava Mlejnka. Některé z  nich: Během 
měsíců května a června 2018 jsme pořádali již 
5. ročník regionálních workshopů určených pře-
devším pro zástupce obcí Královéhradeckého 
kraje. Opět jsme vyjeli společně se zástupci 
kraje do regionů předat aktuální informace v ob-
lasti regionální a dotační politiky, ale především 
diskutovat nad místními problémy a potřebami 
regionu.
 
Snažíme se usnadnit našim obcím orientaci 
v dotačním prostředí formou dotačního rozcest-
níku na www.dotacnirozcestnik.cz.

Nabízíme našim obcím poradenství v  oblasti 
regionálního rozvoje, zpracování strategických 
plánů, strategií CLLD, analýz, šetření a  další. 
Připravujeme již 5. ročník celokrajské konferen-
ce “Příležitosti pro region“ 11.  9.  2018. Letos 
se věnuje problematice a  potřebám našeho 
venkova a  rozvoji konceptu chytrý venkov. 
Na konferenci zazní velmi zajímavé příspěv-
ky z  národní a  regionální pozice. Program 
a  příspěvky přednášejících jsou dostupné na 
www.chytryregion.cz/konference-2018

Našich aktivit je opravdu mnoho, zajímavou ob-
lastí je podpora smart přístupů, nejen pro rozvoj 
měst, ale i venkova

• Téma chytrý region, smart city jsou v součas-
né době často frekventované výrazy. Jak s nimi 
pracuje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Naším cílem je, aby smart technologie a řešení 
byly efektivně a  smysluplně využívány a  při-
spívaly k  rozvoji našich obcí a  měst. Provo-
zujeme webový portál www.chytryregion.cz, 
kde se snažíme nejen informovat, prezentovat, 
ale i propojovat, nabízíme pomoc, vyhledává-
me zdroje financování. Postupně formulujeme 
další oblasti pro využití chytrých řešení. Budu-
jeme síť partnerů „Chytrého regionu“. Navázali 
jsme spolupráci s hlavními aktéry veřejné, státní 

 
5. ročník konference  
Příležitosti pro region  
Jaký je a bude náš venkov?  
 
11. 9. 2018, 10:00 – 15:30 hod. 
EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové 

Program konference: 

9:30 – 10:00  Registrace 

10:00 – 12:00  Dopolední blok 
10:00 – 10:10 Úvodní slovo – PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje 
10:10 – 10:40 Růst nebo rozvoj venkovských obcí – RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Přírodovědecká 
fakulta, Výzkumné centrum RURAL, Univerzita Karlova 
10:40 – 11:00 Bude se vylidňovat náš venkov? Co a proč obce potřebují vědět?  
– RNDr. Tomáš Kučera, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
11:00 – 11:20 Pohled MMR na rozvoj venkova – Ing. Radana Leistner Kratochvílová,  
Odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
11:20 – 11:40 Role a potřeby malých obcí – výsledky analýzy SMO ČR, Ing. Tomáš Sýkora, 
senior konzultant, MEPCO 
11:40 – 12:00 „Chytrý venkov“ – Ing. Radim Sršeň, Ph.D., prezident Evropské asociace Leader 
pro rozvoj venkova 
12:00 – 12:20 Spolupráce a síťování na venkově – Jana Kuthanová, místopředsedkyně NS MAS 
12:20 – 12:30 Diskuze  

12:30 – 13:00 Přestávka na občerstvení  

13:00 – 15:30 Odpolední blok 
13:00 – 13:15 Zahájení odpoledního bloku – Bc. Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje 
za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu 
13:15 – 13:30 Potřeby našeho venkova – RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Oddělení rozvoje a 
inovací, Centrum investic, rozvoje a inovací 
13:30 – 13:50 Role kraje pro rozvoj venkova – Mgr. Ivana Kudrnáčová, Odbor regionálního 
rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací, Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
13:50 – 15:30 Venkov u nás v kraji – panelová diskuse zástupců obcí, kraje, aglomerace, státu, 
akademiků,… starostové obcí Hořiněves, Dubenec, Božanov, Kvasiny, Kopidlno 

Diskusní otázky v rámci panelu: 
Jaké problémy má náš venkov a jak je lze řešit? 
Pomáhá stát a kraj rozvoji našeho venkova. A pokud ano, tak jak?  
Jaký vidíte smysl v konceptu smart village při rozvoji našeho venkova? 

Na bezplatnou konferenci se můžete registrovat na www.chytryregion.cz/konference-2018 
rsk@cirihk.cz, +420 495 817 815, www.rskkhk.cz 

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje II. (02/2018–01/2020)“ je spolufinancován EU. 
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správy, akademického a  podnikatelského sek-
toru. Úzce spolupracujeme mimo jiné s městy 
Hradec Králové, Vrchlabí, ale rovněž s  dalšími 
městy a obcemi, se seskupením ITI Hradecko-
-pardubické aglomerace a  s  místními akčními 
skupinami. Propojujeme se s  regionálním ino-
vačním a  výzkumným systémem našeho kraje 
a dalšími fungujícími platformami s cílem pod-
pory chytrých přístupů. Využíváme platformu 
Regionální stálá konference, Pakt zaměstna-
nosti Královéhradeckého kraje. Dále spolupra-
cujeme s  Univerzitou Hradec Králové, Univer-
zitou Pardubice. Navazujeme kontakt s firmami 
nabízejícími chytrá řešení. Koncepce “Králové-
hradecký kraj chytrý region“ byla dokonce oce-
něna v soutěži Chytrá města pro budoucnost – 

MODEL SMART CITY 2018 za strategii “Králo-
véhradecký kraj chytrý region“, kde získala první 
místo, což můžeme považovat za velký úspěch 
všech našich partnerů.

Po úspěšném setkání na téma chytrá dopra-
va a  chytré hospodaření s  vodu připravuje na 
2.  října  2018 již 3. workshop, jehož tématem 
bude chytré hospodaření s odpady, kde se se-
tkají zástupci našich obcí, firmy, odborníci.

• Zmínila jste Regionální stálou konference, 
co to je za seskupení?

Regionální stálá konfe-
rence Královéhradec-
kého kraje je platfor-
mou územních partnerů 
v  oblasti regionálního 
rozvoje s cílem efektiv-
ního čerpání dotací pro 

jednotlivé regiony v ČR. Jejími členy jsou zástup-
ci kraje, zástupci velkých, středních i  malých 
měst, krajské sítě MAS a  další. Je sestavena 
v každém kraji, u nás funguje velmi dobře a pod 
touto platformou se rozvíjí řada dalších spo-
lečných aktivit. Centrum rozvoje a  inovací plní 
roli sekretariátu této platformy, je iniciátorem 
mnoha aktivit včetně podpory efektivního čer-
pání dotací v našem regionu.

RSK je též zastřešující koordinační platformou 
pro přípravu našeho regionu na nové programo-
vé období po roce 2020 včetně vznikající kraj-
ské strategie.
 
• V  jaké fázi se příprava Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje po roce 2020?

V současné době se finalizují analytické práce. 
První výstupy jsme široké i  odborné veřejnos-
ti zpřístupnili formou publikace a  interaktivních 
map, dostupných online
https://www.chytryregion.cz/mapy
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Na přelomu dubna a května 2018 jsme ke spolu-
práci přizvali i obce v rámci kraje. Zástupci všech 
obcí se mohli vyjádřit prostřednictvím dotazníku 
k  problémům, které oni vnímají jako nejpalči-
vější. Odpovědělo nám tři čtvrtě obcí z našeho 
kraje a  pomohly nám tak identifikovat potřeby 
v  oblastech dopravy a  životního prostředí, ve-
řejných služeb či kvality života. V  dubnu jsme 
uspořádali úvodní setkání ke krajské strategii, 
kterého se zúčastnilo téměř sto zájemců z  řad 
krajských zastupitelů, zaměstnanců Krajského 
úřadu a  další významných regionální partnerů 
a  odborníků, kteří jsou zároveň členy pracov-
ních skupin. Problematická témata byla před-
stavena a  prodiskutována v  kontextu přípravy 
celého regionu na nové programové období Ev-
ropské unie, ve vazbě na národní úroveň a také 
ve vazbě tvorbu Strategie regionálního rozvoje 
ČR 2021+.

• Jaké jsou další kroky při tvorbě krajské stra-
tegie regionálního rozvoje? Můžeme se již nyní 
seznámit např. s výsledky onoho dotazníkové-
ho šetření?
 
Na podzim 2018 budou pracovní skupiny ak-
tivně zapojeny do připomínkování analytických 
vstupů a tvorby návrhové části celé strategie. Ta 
bude hotová v polovině příštího roku. Na kom-
plexní strategii regionálního rozvoje kraje bude 

navazovat pět tematických koncepcí. Více infor-
mací k tvorbě strategie na je dostupných rovněž 
na webových stránkách
www.chytryregion.cz/strategie.

• Zmínila jste konkurenceschopnost, podporu 
podnikání, zaměstnanost. Jaké činnosti vaše 
oddělení v této oblasti konkrétně zajišťuje?

Aktivit je mnoho, Centrum investic rozvoje 
a  inovací funguje v  roli sekretariátu Paktu za-
městnanosti, provozujeme centrum sociál-
ního podnikání, podílíme se na realizaci pro-
jektů v  oblasti trhu práce. Provozuje portál 
www.zamestanyregion.cz, kde vše najdete.

Pakt zaměstnanosti představuje platformu pro 
vytváření spolupráce k propojení politik a stra-
tegických aktivit v oblasti trhu práce a zaměst-
nanosti s  rozvojem ekonomiky a  konkuren-
ceschopnosti Královéhradeckého kraje. Pod 
hlavičkou Paktu zaměstnanosti probíhá řada za-
jímavých aktivit. Jednou z prvních aktivit Paktu 
zaměstnanosti KHK je realizace projektu „Za-
městnaný absolvent“, který své aktivity zaměřu-
je na absolventy středních a vyšších odborných 
škol do 25 let. Studentům bezprostředně po ab-
solutoriu budou nabídnuty odborné praxe/stáže 
ve firmách, které podpoří získání jejich prvních 
pracovních zkušeností. Díky tomuto progra-
mu si čerství absolventi osvojí pracovní návyky 
a  získají potřebné zkušenosti. Součástí aktivit 
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projektu budou také informační akce pro stu-
denty z cílové skupiny, vzdělávání a poradenství 
v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání 
a orientace na trhu práce

• Bude mít tento projekt nějaké pokračování?

Na podzim by se měl rovněž rozběhnout projekt 
do Praxe bez bariér zaměřený na rozvoj spolu-
práce speciálních a praktických středních škol 
v Královéhradeckém kraji a firem z chráněného 
i  volného trhu práce, který by měl navázat na 
úspěšný projekt Zaměstnaný absolvent. V tomto 
projektu je přímé propojení na naši další aktivitu, 
kterou je činnost Regionálního centra podpory 
sociálního podnikání.

• Co je činností Regionálního centra podpory 
sociálního podnikání, jak pracuje?

Toto centrum funguje v  rámci CIRI již od roku 
2015. Naším cílem je rozvíjet sociální podnikání 
v Královéhradeckém kraji prostřednictvím aktivit 
jako je poradenství, vzdělávání, síťování aktérů, 
propojování nabídky a  poptávky apod. Našimi 
klienty jsou všichni, co se zajímají o oblast soci-
álního podnikání. Mohou to být samotné sociál-
ní podniky, odborná i laická veřejnost ale i další 
subjekty.

Pořádáme pravidelné tematické konference, se-
mináře a  workshopy, na kterých prezentujeme 
příklady dobré praxe, mj. prostřednictvím exkur-
zí do úspěšných sociálních podniků, organizuje-
me vzdělávací moduly zaměřené na rozvoj so-
ciálních podniků a velmi populární jsou rovněž 
každoroční Veletrhy sociálního podnikání. Při-
pravili Katalog sociálních podniků a  poskyto-
vatelů náhradního plnění v  Královéhradeckém 
kraji, ve kterém je přehled sociálních podniků 
a subjektů poskytující náhradní plnění. Katalog 
je pravidelně aktualizován a je k dispozici nejen 
v tištěné podobě a pdf verzi, ale rovněž jako in-
teraktivní databáze s možností vyhledávání, do-
stupné na www.socialnipodnikanihk.cz. Mezi ak-
tuálně připravované akce lze zmínit seminář na 
téma „Jak zpracovat podnikatelský plán“, který 
se uskuteční dne 4. 9. 2018, ale rovněž konfe-
renci, kterou pořádá Univerzita Hradec Králové 
ve dnech 21. 9. až 22. 9. 2018 pod názvem „XV. 
Hradecké dny sociální práce“.

V poslední sobě se zaměřuje rovněž na aktuální 
oblast sociálního bydlení. V  květnu 2018 jsme 
na přání regionálních partnerů svolali jednání 
u kulatého stolu na téma problematiky sociální-
ho bydlení v kraji.

• Podle posledních údajů by se Česká republi-
ka měla více orientovat na rozvoj v oblasti vědy 
a  výzkumu, abychom se v  budoucnu nestali 
pouze tzv. montovnou Evropy. Podniká Cen-
trum investic a  rozvoje nějaké kroky i  v  této 
oblasti?

V rámci podpory vědy a výzkumu v Královéhra-
deckém kraji podnikáme kroky nejenom teoretic-
ké, ale i praktické. Této problematice se v obou 
směrech věnuje úsek Inovací pod vedením 
kolegy Daniela Všetečky. Jeho úsek koordinuje 
fungování Platformy investic, rozvoje a  inovací 
v Královéhradeckém kraji. Do realizace projektu 
jsou společně s Královéhradeckým krajem za-
pojeni další klíčoví partneři, mezi něž patří statu-
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tární město Hradec Králové, regionální pobočka 
agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj, 
Technologické centrum Hradec Králové o.p.s. 
a Krajská hospodářská komora Královéhradec-
kého kraje. Spolupráce výše zmíněných partne-
rů se ukazuje jako nezbytná pro posílení pozice 
Královéhradeckého kraje jak v rámci České re-
publiky, tak v  rámci konkurenceschopnosti na 
mezinárodní scéně.

• Co je hlavním nástrojem Královéhradec-
kého kraje pro rozvoj výzkumu a inovačního 
podnikání?

V prvé řadě, té teoretické, jím je tzv. RIS3 Stra-
tegie inteligentní specializace. Podle ní by měly 
být koordinovány veškeré aktivity vedoucí k roz-
voji a podpoře vědy a výzkumu v regionu. RIS3 
je připravována jak na národní, tak na krajské 
úrovni, přičemž v jednotlivých krajích jsou stra-
tegie „šité na míru“ konkrétním podmínkám 
a  potřebám příslušného regionu a  jsou známy 
jako tzv. Krajské přílohy k Národní RIS3 strate-
gii. Existence RIS3 strategií je podmínkou pro 
čerpání evropských dotací, finanční prostředky 
na výzkum a  inovace tak mohou být směřová-
ny do konkurenceschopných oblastí s vysokým 
potenciálem

• Nemohla byste teď uvést nějaký praktic-
ký příklad, jak pomoc v této oblasti probíhá 
prakticky nyní?

V rámci projektu Smart akcelerátor Královéhra-
deckého kraje je poskytována podpora organi-
zacím formou inovačních voucherů, které slouží 
k přípravě projektových žádostí, které jsou za-
měřeny na rozvoj inovačních aktivit. Developeři, 
v  rámci tohoto projektu, hledají vhodné formy 
pomoci, například formou dotačních titulů, 
pro firmy z celého regionu, aby se mohly lépe 
a  rychleji přizpůsobovat změnám, které nám 
vývoj ekonomiky v budoucích letech přinese.

• To znamená že aktivity akcelerátoru jsou 
zaměřené pouze na území Královéhradecké-
ho kraje?

To by byl velmi malý trh. Důležité je, aby se 
o možnostech, které náš region nabízí ke spolu-
práci v oblasti vědy a výzkumu, bylo vědět i za 
hranicemi, nejen kraje, ale celé České republi-
ky. Za tímto účelem se bude Královéhradecký 
kraj prezentovat Regionální inovační značkou 
společnou značkou pro všechny výzkumné or-
ganizace. Celý tento proces tvorby značky byl 
náročný, ale věřím, že ve výsledku bude značka 
náš region skvěle reprezentovat.

Více o aktivitách našeho oddělení v této oblasti 
se dozvíte na webových stránkách
www.proinovace.cz.

• Aktivit a  činností je opravdu mnoho, 
co byste nám chtěla sdělit na závěr?

Naším cílem je odbornost, profesionalizace, 
specializace, ochota. Jsem velmi ráda, jaký 
máme tým: fungující, stabilní a zároveň různoro-
dý. Tým, který se věnuje s nasazením své práci, 
zajímá se, přichází s nápady. Dík patří jim.


