
Mapujeme zájem o chytré technologie na území Královéhradeckého kraje
O chytrých technologiích  nebo dokonce chyt-
rých městech slýcháváme snad na každém kro-
ku. O chytrých, nebo chcete-li smart, regionech 
se hovoří již méně. 
Chytrou ledničku 

nebo chytré auto si dokáže před-
stavit asi každý, ale chytrý region? 
Představy se různí, s určitostí však 
můžeme říci, že chytrý region by 
měl být připravený na chytrá ře-
šení pro rozvoj svých měst a obcí, 
měl by podporovat a koordinovat 
smysluplné smart city strategie a 
měl by vědět, jak navrhnutá chytrá 
řešení financovat.

Konceptem chytrého regionu 
se zabýváme již druhým rokem. 
V   loňském roce jsme této ob-
lasti dokonce věnovali celodenní 
konferenci, která potvrdila smy-
sluplnost rozvoje chytrých technologií na úrovni měst i kraje. 
Letos v květnu jsme zahájili průzkum mapující zájem o chytré 
technologie ze stran obcí a měst Královéhradeckého kraje. 
První výsledky ukazují, že více než dvě třetiny respondentů se 
již s tématem smart setkaly a jedna třetina dokonce již využila 
možnosti zavést nějakou chytrou technologii. Obecně platí, že 
čím menší obec, tím menší povědomí o možnostech chytrých 
řešení. Téměř všichni respondenti však uvedli, že se o chytré 
technologie zajímají, ale většina z nich se prozatím nachází ve 
fázi  získávání informací a hledání inspirace.

Průzkum dále ukázal, že největší zájem o technologie je v ob-
lasti životního prostředí, konkrétně odpadového hospodářství 
(např. chytré popelnice) či chytrých prvků ve veřejném prostoru 
(lavičky, lampy, zastávky s možností nabíjení telefonu či bezdrá-
tového připojení k internetu). Velice poptávaná je také oblast 
energetických úspor, především úspory veřejného osvětlení či 
obnovitelné zdroje energií. Nemalý zájem projevily obce rovněž 

o zavádění inovací ve veřejné správě (tzv. chytrý úřad) či zpří-
stupnění dat pro své občany nebo turisty pomocí chytrých 
mobilních či webových aplikací.

Abychom podpořili informovanost široké i odborné veřejnosti, 
rozhodli jsme se zprovoznit informační portál, který umožní 
párování poptávky a nabídky v oblasti chytrých technolo-
gií a zároveň bude sloužit jako informační zdroj pro obce. Ty zde 
budou moci čerpat inspirace pro svá chytrá řešení, případně 
se dozví o dotačních možnostech jejich financování. Současně 
zahajujeme monitorování nabídky chytrých technologií v pod-
nikatelské sféře. Nabídky  se následně objeví na portále, jehož 
spuštění plánujeme v podzimních měsících.
Mapování zájmu o chytré technologie ze strany obcí i mapování 
nabídky chytrých technologií bude kontinuální, čímž bude zajiš-
těna aktuálnost informací. Pokud máte zájem stát se součástí 
chytrého regionu, kontaktujte nás.

www.chytryregion.cz
chytryregion@cirihk.cz
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Vážení čtenáři, 
držíte v ruce nové číslo pravidelně nepravidelného zpravodaje naší regionální rozvojové agentury. Dnes Vám přinášíme 
novinky z oblasti inovací a regionálního rozvoje. 

redakce Centra investic, rozvoje a inovací

Rozvíjíme sociální podnikání v Královéhradeckém kraji

Jednou z aktivit Regionálního centra pod-
pory socialního podnikání bylo vytvoření 
uceleného přehledu sociálních podniků a 
poskytovatelů náhradního plnění působících v 

Královéhradeckém kraji. Poprvé jsme katalog představili letos 
v dubnu na veletrhu sociálního podnikání, kde byl velice kladně 
přijat.  Katalog nabízí přehled  výrobků a  služeb více  než 40 
organizací z kraje, které mají status sociálního podniku nebo 

E-participace

Zájem obcí v kraji o chytré technologie dle tematických oblastí (% četnost odpovědí respondentů)
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Událo se:

Veletrh sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji
19. 4. 2017

První ročník veletrhu tohoto formátu v regionu. Odborné infor-
mace z oblasti sociálního podnikání,  příklady dobré praxe a  
doprovodný program na stáncích.

Regionální setkání se zástupci obcí
2. - 10. 5. 2017

Čtvrtý ročník setkání se starosty v podobě pěti workshopů   
ve všech okresech kraje s nosným tématem Rozvoj obcí a 
regionů Královéhradeckého kraje.

11. 5. 2017: Fórum výzkumu a inovací aneb Regionem za 
výzkumem

Výroční konference v rámci projektu Smart akcelerátor 
Královéhradeckého kraje.

8. 6. 2017: Setkání sekretariátů Regionálních stálých 
konferencí a odborů regionálního rozvoje krajů

Historicky první společné setkání třinácti sekretariátů RSK 
a  odborů krajských úřadů, jež mají ve své gesci regionální 
rozvoj. 

Hladký a bezproblémový přestup ze studenského života do světa pracujících
Zaměstnaný absolvent je prvním projektem 
Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. 
Je určen absolventům SŠ a VOŠ, kteří chtějí 
odstartovat svou pracovní kariéru. Pro řadu 
mladých lidí je orientace na současném trhu 

práce tak trochu oříšek, proto v první fázi přihlášený zájem-
ce absolvuje skupinové interaktivní poradenství, kde získá 
konkrétní dovednosti a znalosti, díky nimž bude přestup ze 
studentského života do světa pracujících hladký a bezproblé-
mový. Absolvent se naučí, jak bez stresu zvládnout přijímací 
pohovor, napsat motivační dopis, správně sestavit životopis, 
získá základní informace z oblasti pracovně právní legislativy či 
finanční gramotnosti. 

V druhé fázi projekt nabízí zprostředkování pracovních stáží u 
zaměstnavatelů v soukromém, veřejném či neziskovém sek-
toru v našem kraji. Absolventi mají zprostředkovánu placenou 
praxi v rozsahu až 300 hodin a dostanou příležitost vyzkoušet 

si jakousi zkušební lhůtu 
„nanečisto“. Po skončení 
praxe obdrží osvědčení o 
jejím absolvování.

V letošním roce již reali-
zujeme, ale pokud máte 
ve svém okolí někoho, 
kdo bude končit střední 
či vyšší odbornou školu 
v roce 2018, není mu 
více než 24 let, bydlí v 
Královéhradeckém kraji, 
není zaměstnán ani ne-
vlastní aktivní živnostenský list, doporučte mu Zaměstnaného 
absolventa.

www.cirihk.cz/paktzamestnanosti
zamestnanost@cirihk.cz
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Projekt, který zvýší 

zaměstnatelnost absolventů 

středních a vyšších 

odborných škol 

v Královéhradeckém 

kraji.

zaměstnávají  osoby  znevýhodněné  na trhu práce. Firmy či in-
stituce, kterých se náhradní plnění týká, mohou využít nabídky 
regionálních poskytovatelů. Distribucí katalogu mezi veřejné a 
další instituce v Královéhradeckém kraji bychom rádi pomohli 
sociálním podnikům a zaměstnavatelům znevýhodněných 
osob dostat se do povědomí odběratelů jejich zboží a služeb, 
ať už v režimu náhradního plnění či nikoliv. 

Kromě kontaktních údajů je v profilu každého podniku uvede-
na jeho stručná charakteristika, obor podnikání, poskytované 
výrobky či služby, celkový přepočtený počet zaměstnanců a 
informace, zda se jedná o sociální podnik, poskytovatele ná-
hradního plnění nebo zda daný subjekt splňuje obě tyto pod-
mínky  zároveň.

 

Katalog Nabídka sociál-
ních podniků v Králové -
hra deckém kraji je bez-
platně k dispozici v tištěné 
i elektronické verzi a také v 
podobě interaktivní mapy 
na našem webu. Obsažené 
informace budou každých 
šest měsíců aktualizovány.   

Chcete být zařazeni do 
katalogu nebo s námi 
spolupracovat v oblasti sociálního podnikání? Kontaktujte nás!            

www.cirihk.cz/katalog
podnikani@cirihk.cz

Na podrobnosti z uvedených akcí se můžete těšit v příštím čísle, které pro Vás již nyní připravujeme!


