
Vážení čtenáři, 
přinášíme Vám podzimní dávku novinek z naší organizace, se kterými bychom Vás chtěli seznámit.

Lukáš Korych, ředitel Centra investic, rozvoje a inovací

5
2017

Novinky z regionu

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední 
průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou 
První etapa modernizace rychnovské průmyslovky je 
dokončena. V rámci podpory rozvoje průmyslové zóny 
Solnice – Kvasiny tu stát a kraj do odborného vzdělání 
investovaly 65 milionů korun bez DPH. Rekonstrukce 
vnitřních i vnějších prostorů trvala déle než rok. Stavební 
úpravy v areálu, které jsou první etapou modernizace této 
školy, spočívaly v úpravě učeben, prostorů účtárny, dílen 
pro kovoobrábění, úpravě vstupního objektu s halou, ná-
strojárny, kovárny, skladu a truhlárny, svařovny, strojovny 
vzduchotechniky se sklady.

Do učeben byly dodány špičkové technologie vystřiho-
vacího a ohraňovacího lisu, pístový zvedák automobilů či 
motorové brzdy do zkušebny výkonu pro vozidla v novém 
objektu. Dílny byly rovněž vybaveny, např. novými sou-
struhy, frézami či sloupovými vrtačkami. 

První etapa je financována z programu OSFA Ministerstva 
financí ČR ve výši 90 %, zbylých 10 % jsou vlastní zdroje 
Královéhradeckého kraje. 

V příštím roce školu čekají stavební úpravy v areálu „Na 
Jamách“, a to jako II. etapa Modernizace Vyšší odbor-
né školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad 
Kněžnou. Předpokládané náklady jsou ve výši 68 mil. Kč 
bez DPH.

Celou akci zajišťuje a administruje Centrum průmyslo-
vých zón.

Galerie moderního umění v Hradci Králové získala nominaci na titul 
Stavba roku 
Koncem loňského roku byla slavnostně znovuotevřena Galerie moderního umění v Hradci 
Králové, která prošla rozsáhlými stavebními úpravami. Investiční projekt realizovaný 
Královéhradeckým krajem administrovalo Centrum investic, rozvoje a inovací.

Rekonstrukce Galerie moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové získala 8.září 
2017 nominaci na prestižní titul Stavba roku. Vzhledem k tomu, že odborná porota udělila 
nominaci 15 stavbám z celkových 52 přihlášených, je nominace bezesporu úspěchem.

Krátce  z  jednotlivých  center



První jednání Dopravní komise PZ Solnice - 
Kvasiny 
Dne 12. září 2017 proběhlo první jednání Dopravní komise 
při strategické komisi MPO projektu Rozšíření strategické 
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné 
infrastruktury v Královéhradeckém regionu, která byla 
svolána na základě usnesení Rady Královéhradeckého 
kraje č. RK/19/1080/2017 ze dne 1. července 2017 dle 
Usnesení vlády ČR č. 469 ze dne 21.  6. 2017.

Komise je složená z širokého okruhu subjektů. Své zá-
stupce zde má Královéhradecký kraj, jeho Centrum prů-
myslových zón CIRI, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ředitelství silnic a dálnic, Škoda 
Auto a agentura CzechInvest.

Financování jednotlivých projektů půjde z rozpočtu 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury a Správy železniční dopravní ces-
ty. Příslib investic přineslo aktualizované vládní usnesení 
z června tohoto roku. Do průmyslové zóny by tak v příštích 
letech mělo přitéct šest miliard korun, z nichž polovina by 
měla jít právě na dopravní stavby.

Při jednání byly představeny jednotlivé dopravní akce 
v rámci průmyslové zóny, odhadované finanční náklady, 
zdroje financování a stupeň rozpracovanosti. Následně 
se rozproudila diskuse nad tématy elektrifikace železniční 
tratě Týniště nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou – Solnice, 
zajištění železniční osobní dopravy, popisu současného 
stavu silniční sítě v regionu a napojení na dálniční síť 
a mezinárodní tahy.
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Setkání RIS3 týmů v Hradci Králové 
Ve dnech 14. a 15. 9. 2017 uspořádal Královéhradecký 
kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací setkání RIS3 
týmů, které se pravidelně koná v jednom z krajů ČR. 
Akce se konala v rámci projektu Smart akcelerátor 
Královéhradeckého kraje (CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/00
00741). Díky těmto setkáním mají týmy příležitost sdílet 
zkušenosti při realizaci svých projektů a zároveň konzul-
tovat aktuální potřeby se zástupci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy či Úřadu vlády ČR.

Na zářijovém setkání v Hradci Králové zazněly aktuality ze 
Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, 
náměty na možné řízení tvorby regionálního brandu, sou-
časné aktivity agentury CzechInvest v oblasti výzkumu a 
inovací či možnosti uplatnění metody UREQAH sloužící k 
identifikaci a přípravě strategických projektů. 

V průběhu dvoudenního setkání si týmy sdílely zkušenos-
ti i podobu současného stavu svých projektů ve všech 
klíčových aktivitách. Společnými jmenovateli, které jsou 
řešeny napříč všemi kraji, jsou aktualizace RIS3 strategie, 
projekty strategických intervencí, tvorba inovačních plat-
forem či dotační možnosti při tvorbě projektů. Součástí ak-
ce byl rovněž doprovodný program v podobě exkurze do 
Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Modernizované 

digitální planetárium nabízí formy moderní školní výuky 
a  odpovídá současným požadavkům na názorné a atrak-
tivní provedení programů pro veřejnost a je příkladem, jak 
popularizovat poznatky z astronomie, astronautiky, ale 
také třeba z oblasti lékařských věd. 



Letošní ročník projektu Zaměstnaný 
absolvent je u konce 
Projekt realizovaný Královéhradeckým krajem, Centrem 
investic, rozvoje a inovací a Úřadem práce ČR je zaměře-
ný na absolventy středních a vyšších odborných škol. Ti 
nejprve prošli poradenskými aktivitami, kde získali zna-
losti a dovednosti, jak lehce a bezproblémově zvládnout 
přechod ze studentského do pracovního života. Během 
3denního kurzu se například naučili, jak bez stresu zvlád-
nout přijímací pohovor, správně sestavit životopis, napsat 
motivační dopis, jak se orientovat v pracovně právních 
vztazích nebo základy finanční gramotnosti.

V průběhu června až srpna se pak podařilo umístit 57 
absolventů na praxi k zaměstnavatelům ze soukromého, 
veřejného i neziskového sektoru. V průběhu praxe absol-

venti spolupracovali 
se svým mentorem 
a měli možnost 
s ním sdílet své do-
vednosti, znalosti 
i zkušenosti, mohli 
se na někoho obrá-
tit a požádat o radu. 
Mentor jim zároveň 

poskytoval zpětnou vazbu a umožnil zlepšovat se. 
Někteří účastníci získali buď trvalé pracovní místo, nebo 
se dohodli na další spolupráci formou praxí či stáží.

Projekt Zaměstnaný absolvent (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_0
55/0005646) je spolufinancován z Operačního programu 
Zaměstnanost a bude pokračovat i v následujícím roce. 
Registrace pro rok 2018 bude spuštěna od prosince 2017 
jak pro studenty, tak pro zprostředkovatele praxí. V příš-
tím roce je plánováno zprostředkování praxí pro 100–120 
absolventů středních či vyšších odborných škol a pora-
denských aktivit až pro 180 zájemcům. Informace jsou na 
webu CIRI či Facebooku Zaměstnaný absolvent.
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Bilance čerpání evropských dotací v ČR  
a v kraji
V současnosti se nacházíme v polovině programového 
období 2014 – 2020. V rámci všech operačních programů 
(OP) bylo na počátku září 2017 v celé České republice 
vyhlášeno více než 1 300 výzev a v nich bylo schváleno 
přes 19 tisíc projektů, jež budou z Evropské unie (EU) 
podpořeny částkou 191 miliard Kč. 

Největší objem schválených dotací (45,4 mld. Kč) smě-
řuje do modernizace dopravní infrastruktury v rámci OP 
Doprava. Největší převis finanční poptávky je na projekty 
podnikatelských subjektů v OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, ale i v OP Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání v oblasti podpory výzkumu a rozvoje vysokých škol. 
V OP Zaměstnanost, kde byl doposud schválen největší 
počet projektů, je největší zájem o neustále se rozvíjející 
sociální podnikání a zaměstnanost specifických cílových 
skupin. 

Rovněž Integrovaný regionální operační program (IROP) evi-
duje největší převisy v sociálním podnikání a to konkrétně na 
infrastrukturní projekty. Prozatím největší objem prostředků 
z IROP směřuje v ČR do modernizace regionální silniční sítě 
a na zvýšení kvality návazné péče. V OP Životní prostředí 
poptávka převyšuje alokovanou částku v oblastech snižová-
ní environmentálních rizik a nakládání s odpady.

Na počátku září 2017 bylo v Královéhradeckém kraji po-
dáno bezmála 3 tisíce projektů. Z toho bylo již schváleno 
1 350 projektů za téměř 10 miliard Kč. Nejintenzivněji 
čerpají žadatelé v IROP (cca 180 projektů za bezmála 3,3 
miliardy Kč). Žadatelé z Královéhradeckého kraje patří 
v IROP k nejaktivnějším v celé ČR. 

Za více než 750 milionů Kč budou podpořeny krajské sil-
nice II. a III. tříd, zde patří Královéhradeckému kraji první 
místo v úspěšnosti čerpání EU dotací. Až 300 miliony Kč 
budou podpořeny nejvýznamnější kulturní památky v kraji 
a přes čtvrt miliardy poputuje do rozvoje středních škol, 
kde patří náš region mezi dva nejúspěšnější kraje v ČR.
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Celkově největší objem finančních prostředků směřuje do 
krajského projektu, podpořeného z OP Zaměstnanost, 
zabývajícího se službami sociální prevence k řešení nepří-
znivé sociální situace obyvatel v kraji. Obrovský zájem v 
Královéhradeckém kraji je o tzv. kotlíkové dotace posky-
tované v rámci OP Životní prostředí. Žadatelé o příspěvek 
na pořízení nových ekologických kotlů si v 1. vlně rozdělí 
220 milionů Kč a stejný zájem se očekává i ve 2. vlně. 

Na projekty obcí v Královéhradeckém kraji směřuje pro-
zatím více než 1 miliarda Kč. Obce nejintenzivněji čerpají 
v OP Životní prostředí (560 mil. Kč), konkrétně na kana-
lizace a čistírny odpadních vod, a v IROP (525 mil. Kč), 
ze kterého bude podpořen rozvoj převážně komunitních 
center, chodníků, cyklostezek a požárních zbrojnic.

Více na http://www.cirihk.cz/dotace-2014-2020.html
Dotace z EU dle operačních programů na schválené 
projekty v Královéhradeckém kraji (k 8. 9. 2017)

Krajské investiční projekty

Jednou z našich aktivit je rovněž příprava, realizace a udržitelnost projektů Královéhradeckého kraje. V této rubrice 
přinášíme aktuální dotační informace a představujeme projekty, které obdržely rozhodnutí o poskytnutí dotace a bu-
dou v blízkém horizontu realizovány.

Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř 
V letních měsících tohoto roku došlo k zateplení budovy výjezdového stanoviště 
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje v Jaroměři. Žádost 
o podporu byla podána do 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí 
2014–2020 pro specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov 
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně byla zateplena obálka 
budovy, stropy ve 2. nadzemním patře budovy, prostor pultové střechy nad 
vchodem a terasa. Díky lepším tepelně technickým vlastnostem budovy dojde 
ke snížení spotřeby energie. Celkové výdaje projektu činí 1 569 212 Kč, dotace 
EU: 518 752,40 Kč.

Sociální projekty z Integrovaného regionálního operačního programu 
Královéhradecký kraj je také žadatelem o podporu v investičních projektech, které mají za cíl zajistit odpovídající ka-
pacitu a zázemí pro poskytování komunitních sociálních služeb v regionu osobám s postižením. Aktuálně je v realizaci 
projekt na vybudování zázemí jedné skupinové domácnosti pro poskytování služby domova pro osoby se zdravotním 
postižením (DOZP) s kapacitou 6 lůžek v lokalitě Kostelec nad Orlicí. V rámci projektu dojde k demolici stávajícího 
objektu a výstavbě nového rodinného domu včetně jeho vybavení. Předpokládané výdaje projektu se blíží čtrnácti 
milionům korun. Na projektu jsou připravovány veřejné zakázky na výběr dodavatelů. Započetí stavebních prací je 
plánováno na jaro roku 2018 a realizace celého projektu bude ukončena do poloviny roku 2019.

Královéhradecký kraj je současně zapojen do procesu transformace sociálních služeb, a to konkrétně s ÚSP pro mládež 
Kvasiny. Tyto projekty jsou ve fázi přípravy, resp. ve fázi hodnocení ze strany dotačního orgánu. V tomto případě je 
snahou o rozvolnění ústavní kapacity do nově vybudovaných komunitních zázemí, kde budou poskytovány služby chrá-
něného bydlení a DOZP. Celkem se jedná o vybudování čtyř skupinových domácností, každé o kapacitě šesti lůžek, a to 
v lokalitách Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí a Častolovice. Předpokládané výdaje na vybudování odpovídajícího 
zázemí jsou cca 80 milionů korun a projekty by měly být hotovy do konce roku 2020, resp. do jara roku 2021.


