
ROZVOJ OBCÍ A REGIONŮ

Královéhradeckého kraje 

Souhrnný přehled pro obce

+ aktuální informace 2017
4. ročník regionálních workshopů

Dolní Kalná (Trutnovsko)

4. 5. 2017
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Semechnice (2.5.)
Libuň (3.5.)
Dolní Kalná (4.5.)
Hořiněves (9.5.)
Velké Petrovice (10.5.)



Program: 13:00 – 16:00 hod.

Úvod

Vývoj kraje, priority regionu a potřeby obcí

Dotace EU a ČR – čerpání, bariéry, výzvy

Program obnova venkova a dotace KHK 

Prezentace hostitelské obce

Další, diskuse 

Závěr



Příležitosti pro obce a města

Workshopy 2014 + 2015 + 2016 cca 250 účastníků, především 
zástupců obcí….

Konference 2014 + 2015 + 2016 cca 600 účastníků, především 
z řad obcí a měst….

2017 - včasná příprava na nové podmínky po roce 2020 + 
celokrajská konference pro obce v KHK („všechny informace na 
jednom místě“) 



Regionální rozvojová agentura 
Královéhradeckého kraje

13 let s Vámi 

„Příspěvková organizace je zřízena jako regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje 
za účelem vytváření, koordinace a zajišťování prostředí a podmínek vedoucích 

ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji regionu.“



Aktivity a platformy 

+

Energetické konzultační a informační místo
Regionální centrum pro životní prostředí

a

Centrum pro obce a venkov + Regionem za projektem 

www.cirihk.cz
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Regionální centrum podpory obcí a venkova
= poradenské, informační a vzdělávací místo pro zástupce obcí v oblasti strategického 

plánování a místního rozvoje, regionální spolupráce a dotačních příležitostí:

• Konzultační činnost – rozvoj obcí a regionu, strategické plánování, dotační zdroje, 
legislativa, metodická podpora, zapojování veřejnosti,…

• Analytické a koncepční práce – zpracování strategických dokumentů, analýz 
a tematických studií, výzkum v regionu, průzkumy a šetření,…

• Dotační poradenství – vyhledávání vhodného zdroje financování, aktuální výzvy na 
dotace EU, ČR a KHK, zpracování projektové žádosti,…

• Sdílení dobré praxe – prezentace úspěšných projektů, podpora absorpční kapacity 
regionu, organizace exkurzí a studijních cest,…

• Vzdělávání a informovanost – organizace workshopů a konferencí, zajištění školení 
a lektorů, vzdělávání a stáže, spolupráce se školami,…

• Spolupráce v regionu – iniciace a zapojování subjektů, spolupráce aktérů, 
integrované projekty, nové kontakty, výměna zkušeností,…

• Publikační a osvětová činnost – zajištění dostatečné informovanosti, přenos mezi 
úrovněmi, vydávání publikací, webový portál,…

• Další témata nejen pro obce - životní prostředí, odpady, energetické úspory, smart
řešení, zaměstnanost, podpora podnikání, centrální nákupy a veřejné zakázky,...

http://www.cirihk.cz/centrum-pro-obce-a-venkov.html

http://www.cirihk.cz/centrum-pro-obce-a-venkov.html


Pomáháme rozvoji našeho regionu

Za poslední 4 roky…

• 30 strategických plánů obcí, měst a regionů v kraji, ČR i zahraničí + 
další rozvojové aktivity

• 250 projektových žádostí s dotací EU i ČR za 7 mld. Kč s úspěšností 
90% 

• 4 celokrajské konference a 20 regionálních workshopů především pro 
zástupce obcí

• poradenský servis a metodické podpora pro kraj, obce a další 
subjekty v kraji

• sdílení dobré praxe a exkurze, školení a semináře, publikace a výstavy 
a další

• reagujeme na potřeby regionu a obcí…



Regionální partneři 
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Regionální stálá konference KHK

http://www.rskkhk.cz

 PS Obce a města 
 PS Venkov
 PS Vzdělávání
 PS Sociální oblast
 PS Zdravotnictví
 PS Doprava
 PS Životní prostředí 
 PS Inovace
 PS Cestovní ruch
 PS Zaměstnanost 

Mapování absorpční kapacity

Identifikace potřeb a bariér

Dotační možnosti a výzvy 

Strategický rozvoj kraje

Spolupráce a přenos informací

Ministerstva – RSK – regiony  

http://www.rskkhk.cz/


Aktuální informace na webu
poptávané zástupci obcí v kraji 

2014 - 2016

1. Informace o dotacích, aktuální výzvy (50 %)
2. Aktuality, nová pravidla a legislativa (30 %)
3. Příklady a sdílení dobré praxe projektů (10 %)
4. Rady a návody, dokumenty a formuláře (5 %)
5. Informace o akcích, kontakty, ostatní… (5 %)

www.cirihk.cz

www.rskkhk.cz

Dotační rozcestník:
http://www.cirihk.cz/dotacni-rozcestnik.html

http://www.cirihk.cz/
http://www.rskkhk.cz/
http://www.cirihk.cz/dotacni-rozcestnik.html


Tematické zaměření regionálních 
seminářů poptávané zástupci obcí

2014 – 2016 

30%

25%

20%

15%

10%
1. Informace o dotacích, aktuální
výzvy (30%)

2. Příklady a sdílení dobré praxe
(25%)

3. Legislativní témata, veřejné
zakázky (20%)

4. Příprava projektů a projektové
řízení (15%)

5. Strategické plánování,
metodiky, ostatní... (10%)

Seminář k veřejným zakázkám pro obce a veřejnou správu v KHK –
červen 2017

Celokrajská konference pro zástupce obcí v Královéhradeckém kraji –
podzim 2017 



Projektové potřeby obcí KHK 
s největším nedostatkem financí
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1. Místní
komunikace a
infrastruktura

(35%)

2. Veřejné budovy
a veřejné služby

(25%)

3. Veřejná
prostranství a
zeleň (15%)

4. Kultura a
volnočasové

aktivity (10%)

5. Životní
prostředí,

cestovní ruch,
ostatní... (15%)

% podíl respondentů z řad zástupců obcí 
(2014 – 2016)

Sdílení dobré praxe – „Regionem za projektem“



Hospodářsky 
slabé oblasti 
v KHK (2010)

…a nyní?

SO POÚ



!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R !R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

Jičín

NáchodHořice

Trutnov

Jaroměř

Broumov

Vrchlabí

Dobruška

Nová Paka

Nový Bydžov

Hradec Králové

Kostelec nad Orlicí

Rychnov nad Kněžnou

Nové Město nad Metují
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Změna počtu obyvatel obcí Královéhradeckého kraje 
2001-2015

ORP  

hranice kraje  

hranice okresu   

!R

Index změny počtu obyvatel

méně než 0,80

0,81 - 0,90

0,91 - 1,00

1,01 - 1,10

1,11 - 1,20

1,21 a více



Index stáří v obcích Královéhradeckého kraje
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!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R !R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

Jičín

NáchodHořice

Trutnov

Jaroměř

Broumov

Vrchlabí

Dobruška

Nová Paka

Nový Bydžov

Hradec Králové

Kostelec nad Orlicí

Rychnov nad Kněžnou

Nové Město nad Metují

Dvůr Králové nad Labem

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R !R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

Jičín

NáchodHořice

Trutnov

Jaroměř

Broumov

Vrchlabí

Dobruška

Nová Paka

Nový Bydžov

Hradec Králové

Kostelec nad Orlicí

Rychnov nad Kněžnou

Nové Město nad Metují

Dvůr Králové nad Labem

Index stáří

méně než 50

50,1 - 75

75,1 - 100

100,1 - 125

125,1 - 150

150,1 a více ORP  

hranice kraje  

hranice okresu   
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Nezaměstnanost v obcích Královéhradeckého kraje
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Míra nezaměstnanosti (v %)

méně než 3

3,1 - 6

6,1 - 9

9,1 - 12

12,1 a více

ORP  

hranice kraje  

hranice okresu   
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Změna počtu dokončených bytů v obcích 
Královéhradeckého kraje

2001 – 2008

2010 – 2015
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Počet dokončených bytů
na 1000 obyvatel

méně než 15

15,1 - 30

30,1 - 45

45,1 - 60

60 a více
ORP  

hranice kraje  

hranice okresu   
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Daňové příjmy obcí v roce 2008 a 2016

hranice kraje

hranice okresu

Daňové příjmy (v Kč)

Daňové příjmy na 1 obyvatele (v Kč)

méně než 1 000 000

1 000 000 - 2 000 000

2 000 001 - 5 000 000

5 000 001 - 10 000 000

10 000 001 - 100 000 000

100 000 001 a více

méně než 7 000

7 001 - 9 000

9 001 - 12 000

12 001 - 15 000

15 001 - 20 000

20 001 a více



Dopady senátního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní do 
rozpočtů měst a obcí od roku 2017

hranice kraje

hranice okresu

Změna daňového příjmu obcí
(absolutně v tis. Kč) o:

Změna daňového příjmu obcí
(na 1 obyvatele v Kč)

-906 až -450

-449 až -150

-149 až -50

- 49 až 0

1 až 50

51 až 150

151 až 450

451 a více

-2 807 až -150

-149 až -100

-99 až -50

-50 až 0

1 až 50

51 až 100

101 až 150

151 až 201

Změna daňového příjmu obcí 
(absolutně v tis. Kč)

-906 až - 450

- 449 až -150

-149 až -50

-49 až 0

1 až 50

51 až 150

151 až 450

450 až 2513



Sídelní struktura v KHK 

• celkem 448 obcí (města x venkov)

• města, městyse, obce, vesnice, místní části,…

48
34

10

196

390

394

58

29

všechna sídla v KHK dle typu

města

místní části - městské
čtvrti

městyse

vesnice přičleněné k
městům

vesnice

11%
2%

87%

obce KHK dle statutu

města

městyse

obce





Regionální dimenze 
Programu rozvoje 
Královéhradeckého kraje
2017 – 2020 



Vybavenost obcí 

• vodovod, kanalizace

• ČOV, plyn

• MŠ (234), ZŠ (183) 

• knihovny (362)

….

5% 5%
7%

66%

17%

kanalizační přípojky
obyvatelé v obcích
bez kanalizace

obce bez ČOV -
nepřipojení obyvatelé

obce bez ČOV -
připojení obyvatelé

obce s ČOV -
připojení obyvatelé

obce s ČOV -
nepřipojení obyvatelé

206
7

1 59
85 90
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Napojení na kanalizaci v obcích Královéhradeckého kraje 
v roce 2016

ORP  

hranice kraje  

hranice okresu   

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R !R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

Jičín

NáchodHořice

Trutnov

Jaroměř

Broumov

Vrchlabí

Dobruška

Nová Paka

Nový Bydžov

Hradec Králové

Kostelec nad Orlicí

Rychnov nad Kněžnou

Nové Město nad Metují

Dvůr Králové nad Labem

Míra napojení na veřejnou kanalizaci
(v %)

bez napojení na kanalizaci

méně než 10 %

10,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 70,0

70,1 - 90,0

90,1 - 100,0

nezjištěno



Plynofikace v obcích Královéhradeckého kraje v roce 2016

ORP  

hranice kraje  

hranice okresu   

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R !R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

Jičín

NáchodHořice

Trutnov

Jaroměř

Broumov

Vrchlabí

Dobruška

Nová Paka

Nový Bydžov

Hradec Králové

Kostelec nad Orlicí

Rychnov nad Kněžnou

Nové Město nad Metují

Dvůr Králové nad Labem

Míra napojení na plynovod    
(v %)

bez napojení

méně než 25 %

25,1 - 40,0

40,1 - 55,0

55,1 - 70,0

70,1 - 85,0

85,1 - 100



Vybavenost obcí 

Pošta – 191 poboček, 24 Pošta partner, 9 výdejních 
míst

Obchod – všechna města + 165 obcí, provoz v 
malých obcích?

Sportoviště, SDH,…

další…
224

9
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191
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Pošty v obcích Královéhradeckého kraje v roce 2016

ORP  

hranice kraje  

hranice okresu   

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R !R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

Jičín

NáchodHořice

Trutnov

Jaroměř

Broumov

Vrchlabí

Dobruška

Nová Paka

Nový Bydžov

Hradec Králové

Kostelec nad Orlicí

Rychnov nad Kněžnou

Nové Město nad Metují

Dvůr Králové nad Labem

Pošta

ano

ne

partner

výdejní místo



Územní plány obcí

407 obcí s platným ÚP
ÚP v přípravě
14 obcí nemá ÚP

184 ÚP před r. 2007
27 ÚP se již řeší
ostatní?

3% 6%
6%

85%

stav ÚP obcí v r.2017

nemá ÚP

připravuje

aktualizuje

má platný

3%

35%

6%

56%

hypotetický stav ÚP 2021

nemá ÚP

zneplatněný

aktualizovaný

platný ÚP





Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

v období 2012 – 2016

Celková dotace (v Kč)

Dotace na 1 obyvatele (v Kč)

bez dotace

1 - 150 000

150 001 - 500 000

500 001 - 1 000 000

1 000 001 - 2 500 000

2 500 001 - 5 000 000

5 000 001 a více

bez dotace

1 - 650

651 - 1 650

1 651 - 3 000

3 001 - 6 000

6 001 - 12 000

12 001 a více

hranice kraje

hranice okresu



EU dotace v KHK

2007 – 2013

…a 2014 – 2020? 



Monitoring čerpání dotací

Interaktivní mapa 
o čerpání na území obcí

https://arcg.is/1T8bmO

http://www.cirihk.cz/regionem-za-
projektem.html

+ sdílení dobré praxe (úspěšné projekty)

https://arcg.is/1T8bmO
http://www.cirihk.cz/regionem-za-projektem.html


Národní úroveň
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 
Akční plány SRR ČR 2017 – 2018, 2019 – 2020 
Příprava ČR na období 2021+

Regionální úroveň:
Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020 
Program rozvoje KHK 2017 – 2020 http://www.cirihk.cz/strategiekhk.html
Příprava kraje na období 2021+

Lokální úroveň:
Strategie mikroregionů, MAS
Rozvojové plány obcí a měst
Příprava obcí a regionů na období 2021+

Strategické plánování 
v oblasti regionálního rozvoje

http://www.cirihk.cz/strategiekhk.html


Struktura návrhové části Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 (březen 2013) 

         Pozn.: SO – strategická oblast, SC – strategický cíl      www.strategie2020.cz 

SO 1. 
Konkurenceschopnost 

a inovace

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

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

SO 2. 
Dopravní dostupnost 

a mobilita

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

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

SO 3. 
Veřejné služby a 

občanská společnost

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

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

SO 4. 
Environmentální 
prostředí a sítě 

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

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

SO 5. 
Vyvážený rozvoj a 

správa regionu

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

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

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020 



1. Konkurenceschopnost a inovace 

• pakt zaměstnanosti, mobilita pracovních sil, 
příprava strategie zaměstnanosti

• malé a střední podnikání – drobné podnikání na 
venkově 

• vzdělávání a regionální školství – technické obory, 
akční plny vzdělávání

• cestovní ruch - kongresová a venkovská turistika 
(příprava národní koncepce)

• brownfields, průmyslové zóny, inovace + chytrá 
řešení,…



http://www.cirihk.cz/akcni-plany-vzdelavani-
regionalni-stala-konference.html

MŠMT: 
vazba na dotace 

EU, ale i ČR!

http://www.cirihk.cz/akcni-plany-vzdelavani-regionalni-stala-konference.html


Strategické rámce MAP v KHK
MAP projekty s dotací EU alokace v Kč ostatní projekty alokace v Kč

MAP Hradec Králové 95 577 160 259 16 242 200 000

MAP Trutnov 108 520 305 000 175 258 069 622

MAP Dvůr Králové n. L. 10 242 900 000 12 16 350 000

MAP Jičín 163 216 535 000 374 130 633 000

MAP Náchod 71 139 236 025 281 160 769 031

MAP Rychnov nad Kněžnou 119 135 017 000 64 23 782 000

MAP Vrchlabí 45 125 299 000 134 331 388 000

MAP Dobruška 49 100 555 000 46

MAP Nový Bydžov 32 75 250 000 92 102 225 000

MAP Hořice 14 62 061 568 58 104 572 000

MAP Jaroměř 44 55 584 000 25 39 031 564

MAP Nová Paka 25 29 770 000 89 78 790 000

MAP Kostelec nad Orlicí 24 23 712 050 27 11 753 832

MAP Nové Město nad 
Metují

30 19 100 000 40

MAP Broumovsko 3 5 000 000 0

celkem 832 2 327 484 902 1 433 1 257 364 049



Pakt zaměstnanosti 
Královéhradeckého kraje

Projekt Zaměstnaný absolvent
 zaměřen na spolupráci firem a absolventů SŠ, SOŠ a SOU, VOŠ; odborné praxe 

studentů realizované bezprostředně po absolutoriu,

Projekt Predikace trhu práce - KOMPAS

 zaměřen na předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro
úroveň regionů

• Mapování situace na trhu práce

• Vydefinování priorit– příprava Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

• Průmyslové zóny – studie PZ Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou

• Přetrvávající dílčí problémy v obcích v oblasti zaměstnanosti – nutnost podpory malého a
středního podnikání na venkově

http://www.cirihk.cz/paktzamestnanosti.html

http://www.cirihk.cz/paktzamestnanosti.html


www.proinovace.cz

proinovace@cirihk.cz , +420 495 817 810

mailto:proinovace@cirihk.cz


Spojujeme 

a podporujeme

Aktivity na podporu místního ekonomického 
rozvoje - CzechInvest

nový koncept práce - zapojení měst a obcí

Měkké nástroje podpory: 

– Katalog investičních příležitostí (pasport skutečného stavu podnikatelského 
prostředí)

– Město pro byznys (nová kategorie „Investičně atraktivní region“)

– Investment Academy (vzdělávací kurz) *

– REGION report (zpravodaj o podnikání a investicích)

* Termín konání podzim 2017 pro Královéhradecký a Pardubický kraj  v Hradci Králové

Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj
hradeckralove@czechinvest.org
296 342 948

mailto:hradeckralove@czechinvest.org


Cestovní ruch v kraji
Newsletter Královéhradeckého kraje a turistický webový portál KHK –
www.hkregion.cz

- vychází 4x ročně elektronicky (distribuce různým subjektům CR)
- podklady od destinačních společností, obcí, MAS a subjektů působících v cestovním 
ruchu 

Zaměření: novinky a zajímavosti v cestovním ruchu které jsou zacíleny zejména pro 
ODBORNOU VEŘEJNOST

Rádi uveřejníme informace např. 
- zprovoznění nových institucí, subjektů, spouštění nových programů v oblasti CR 
atd; 
- zajímavé akce v regionu (zejména pak s apelem na odbornou náplň, např. 
konference, veletrhy, semináře…);
- otevření nových výstav, památek, muzeí, cyklotras, stezek, lanovek, center… atd ;
- vydání nových zajímavých publikací;
- další novinky z oblasti cestovního ruchu;

Jednotlivé články by měly mít rozsah cca 500 – 1800 znaků včetně mezer; dodání 
článků/podkladů ideálně i s kvalitními fotografiemi (kvalita 300dpi).

http://www.hkregion.cz/


2. Dopravní dostupnost a mobilita

• dálnice D11 a D35, obchvaty sídel, železniční 
doprava

• Koncepce rozvoje silniční infrastruktury, 
kategorizace silnic 

• místní komunikace, bezpečnost a nemotorová 
doprava (cyklodoprava)

• Plán dopravní obslužnosti KHK, ekologizace 
vozového parku…



Kategorizace 
přestupních uzlů 
a autobusových 
linek v KHK



Záměry SŽDC v kraji

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov V roce 2018

Rekonstrukce žst. Jaroměř V roce 2018

Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov V roce 2018

Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí - Častolovice - Solnice, 4. část V roce 2019 a déle

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část V roce 2019 a déle

Zřízení výhybny Bartoušov V roce 2019 a déle

Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka V roce 2019 a déle

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba 
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové

V roce 2020 a déle

Modernizace trati Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň V roce 2021

Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (včetně) - Hradec 
Králové (mimo)

V roce 2021

Modernizace traťového úseku Hradce Králové (mimo) - Týniště nad 
Orlicí (mimo)

V roce 2021



3. Veřejné služby a občanská společnost 

• stárnutí populace, život v komunitě, integrace 
obyvatel, sociální podnikání

• příprava nové strategie a plánu sociálních 
služeb v kraji

• zdravotnictví, reforma psychiatrické péče, 
zdraví a sport, volný čas

• kreativní kultura, kulturní a přírodní dědictví, 
památky…





SVL v KHK = 21 obcí
Obec Počet lokalit Počet obyvatel SVL Počet obyvatel obce Podíl (%) Správní obvod ORP

Hradec Králové 3 170 92 904 0,2 Hradec Králové

Černilov 1 30 2 459 1,2 Hradec Králové

Dohalice 1 40 455 8,8 Hradec Králové

Nový Bydžov 2 60 7 055 0,9 Nový Bydžov

Smiřice 2 100 2 874 3,5 Hradec Králové

Hořice 1 30 8 664 0,3 Hořice

Kopidlno 2 70 2 156 3,2 Jičín

Sobotka 1 30 2 395 1,3 Jičín

Údrnice 1 45 260 17,3 Jičín

Vysoké Veselí 1 40 925 4,3 Jičín

Náchod 5 300 20 417 1,5 Náchod

Broumov 4 575 7 753 7,4 Broumov

Jaroměř 2 600 12 594 4,8 Jaroměř

Meziměstí 1 20 2 555 0,8 Broumov

Rychnov nad Kněžnou 1 70 11 215 0,6 Rychnov nad Kněžnou

České Meziříčí 1 60 1 852 3,2 Dobruška

Doudleby nad Orlicí 1 30 1 876 1,6 Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí 1 100 6 155 1,6 Kostelec nad Orlicí

Králova Lhota 1 20 209 9,6 Dobruška

Ledce 1 40 403 9,9 Hradec Králové

Úpice 3 430 5 768 7,5 Trutnov

Celkem (průměr) 36 2 860 190 944 1,5



Sociální podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání

• Katalog sociálních podniků a náhradního plnění v Královéhradeckém 
kraji 

• Veletrh sociálního podnikání (19. 4. 2017, 9 – 15h, Kongresové 
centrum ALDIS, Hradec Králové)

• Exkurze do sociálních podniků+ sociální zemědělství

• Školení + semináře pro žadatele do Operačního programu 
Zaměstnanost 

http://www.cirihk.cz/regionalni-centrum-podpory-socialniho-
podnikanii.html

http://www.cirihk.cz/regionalni-centrum-podpory-socialniho-podnikanii.html


Konference „Obec a stárnutí“

16. 5. 2017 od 9.30 v sále zastupitelstva, Krajský úřad KHK, 
Hradec Králové

• Demografický vývoj společnosti
• Příprava společnosti na stárnutí 
• Dotační programy MMR zaměřené bydlení seniorů
• Národní program mobility pro všechny
• Síť sociálních služeb pro seniory v Královéhradeckém kraji 
• Financování sociálních služeb pro seniory
• Komplexní podpora seniorů v přirozeném sociálním 

prostředí
• Příklady meziobecní spolupráce při zajištění péče o seniory



4. Environmentální prostředí a sítě 

• vodohospodářská infrastruktura a ochrana 
před povodněmi

• aktivity proti suchu, příprava krajské 
„koncepce vody“

• odpady, ekologické zátěže, energetické 
úspory, obnovitelné zdroje

• ochrana přírody, emise, hluk, EVVO, 
zemědělství – mimoprodukční funkce…



http://www.intersucho.cz/

http://www.intersucho.cz/


http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/

http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/


Limity využití půdy

http://limitypudy.vumop.cz

http://limitypudy.vumop.cz/


Čistá obec, čisté město, čistý kraj 

Projekt existuje od r. 2004 a podporuje správné třídění komunálních odpadů a jejich 
následné využití v Královéhradeckém kraji.

Cílem je vytvořit funkční a efektivní systém odděleného sběru využitelných složek 
komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit plán odpadového hospodářství 
Královéhradeckého kraje a cíle partnerů projektu.

Projekt podporují: 
Královéhradecký kraj, společnost EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s., CIRI

Nabídka aktivit (v rámci projektu zdarma):
• Pro veřejnost 
- zlepšení informovanosti spotřebitelů (letáky, plakáty, tiskové zprávy …),
- podpora vybraných akcí pro veřejnost (doprovodný program),
- soutěže pro veřejnost a další dle vývoji a možnosti projektu.  



Čistá obec, čisté město, čistý kraj 

Nabídka aktivit:
• Pro školy
- soutěž škol „Třídíme s Nikitou“, X. ročník (do 7. 6. 2017),
- podpora třídění odpadů ve školských zařízení (koše, papírové boxy), 
- výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ.  

• Pro obce
- nabídka nádob pro sběr tříděných odpadů (vč. elektroodpadu),
- finanční podpora obcím pro projekty ke shromáždění komunálních odpadů (BRO 

atp.), zabezpečení sběrných dvorů a sběrných míst, vybudování přístřešku, zpevněné 
plochy, oplocení, atp. Příjem žádostí do 15. 5. 2017 (KHK). Min. výše dotace 10 000 
Kč,      max. 150 000 Kč (max. podíl dotace na uznatelných výdajích je 70 %),

- soutěž obcí v třídění odpadů pro rok 2017 o titul „Čistá obec“,
- vzdělávání zástupců obcí (exkurze, semináře pro obce – podzimní období),
- zajištění tiskovin (letáků, plakátů, samolepek na nádoby…) a další dle potřeby 

informační kampaně měst a obcí v KHK.

Více informací na www.cistykraj.cz

http://www.cistykraj.cz/


5. Vyvážený rozvoj a správa regionu

• Hradecko-pardubická aglomerace (ITI)
• Místní akční skupiny (CLLD) 
• Sociálně vyloučené lokality (MPSV)
• Hospodářsky problémové regiony (ORP Broumov)
• Vymezení venkovských obcí (POV)

• meziregionální rozdíly, vnitřní periferie
• veřejná správa a spolupráce
• strategické a územní plánování
• vysokorychlostní internet…



http://iti.hradec.pardubice.eu

http://iti.hradec.pardubice.eu/


https://data.ctu.cz/tags/seda-bila-mista

https://data.ctu.cz/tags/seda-bila-mista


Absorpční kapacita KHK 2014-2020

• šetření v období 2014–2016 http://www.cirihk.cz/absorpcni-kapacita-khk

• sběr pokračuje přes on-line dotazník (další aktualizace léto 2017)

40 mld. Kč
1 300 

projektů

http://www.cirihk.cz/absorpcni-kapacita-khk


Alokace v tematických oblastech 
RAP KHK do roku 2020

Celková alokace Alokace za ESI fondy



Potřeby obcí (RAP KHK)
absorpční kapacita (v mil. Kč)

Typy projektových záměrů obcí v KHK Celkem v mil. Kč

Kanalizace a ČOV 1 342

Péče o kulturní a přírodní dědictví 972

Cyklodoprava 926

Péče o veřejná prostranství a zeleň 688

Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb 576

Infrastruktura základních škol a jejich zázemí 537

Snížení energetické náročnosti veřejných budov 435

Infrastruktura pro bydlení 330

Podpora kultury, sportu a spolkové činnosti 309

Dopravní terminály 298

Místní komunikace 273



Dotace EU a ČR 
čerpání, bariéry, výzvy
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Aktuální stav čerpání prostředků EU v ČR
Celková hodnota podaných a schválených žádostí o podporu v OP v České 
republice v mld. Kč (k 1.4.2017)

37 445 žádostí o podporu = dotace EU 390 mld. Kč 
11 399 schválených projektů  = dotace z EU 119 mld. Kč
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Dotace EU na podané a schválené žádosti o podporu v 
krajích ČR (v mil. Kč) k 1.4.2017
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Aktuální úspěšnost podaných žádostí o podporu v 
krajích ČR (v mil. Kč) k 1.4.2017
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Dotace EU na podané a schválené žádosti o podporu 
na projekty obcí v krajích ČR (v mil. Kč) k 1.3.2017
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podané žádosti celkem: 37 630  mil. Kč
schválené žádosti celkem: 4 406 mil. Kč 



Celkový počet podaných a schválených žádostí o 
podporu na projekty obcí a příspěvkových organizací 

zřizovaných obcemi v KHK k 1.3.2017
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Dotace ze strukturálních fondů EU – žadatelé obce a jejich 
příspěvkové organizace

hranice kraje

hranice okresu

na podané žádosti k 1.4.2017

Dotace EU (v Kč)

Dotace EU na 1 obyvatele (v Kč)

bez dotace

1 - 1 000 000

1 000 001 - 5 000 000

5 000 001 - 10 000 000

10 000 001 - 20 000 000

20 000 001 - 50 000 000

50 000 001 - 100 000 000

100 000 001 a více

bez dotace

1 - 2 000

2 001 - 4 000

4 001 - 8 000

8 001 - 16 000

16 001 - 32 000

32 001 - 64 000

64 000 a více



Evropské dotace

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Program rozvoje venkova (PRV)

Interreg V-A Česká republika – Polská republika

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Přehled čerpání a plánované výzvy:

http://www.cirihk.cz/dotace-2014-2020.html

http://www.cirihk.cz/dotace-2014-2020.html
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic8aew2M_TAhWKuRQKHRviBlkQjRwIBw&url=http://storyworkshopmw.org/eu.php&psig=AFQjCNGjqPFgEtZLQaR0IztPzHDqJq5Jgg&ust=1493762307449696
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic8aew2M_TAhWKuRQKHRviBlkQjRwIBw&url=http://storyworkshopmw.org/eu.php&psig=AFQjCNGjqPFgEtZLQaR0IztPzHDqJq5Jgg&ust=1493762307449696


Název prioritní osy/specifického cíle Alokace + tematické rozdělení

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 1,56 mld. EUR (cca 35 %)

SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

infrastruktury navazující na síť TEN-T

Silnice: 945 mil. EUR

Doprava: 473 mil. EUR

IZS: 151 mil. EURSC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 

regionů

1,8 mld. EUR (cca 39 %)

SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Sociální inkluze: 338 mil. EUR

Sociální podnikání: 26 mil. EUR

Zdravotnictví: 284 mil. EUR

Regionální vzdělávání: 473 mil. EUR

Snížení spotřeby energií: 623 mil. EUR

SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 789 mil. EUR (17 %)

SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

Kulturní dědictví: 425 mil. EUR

eGovernment: 330 mil. EUR

Územně-plánovací dokumentace: 46,4 mil. 

EUR

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a 

kvality systémů IKT

SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj 304 mil. EUR (8 %)

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a 

administrativních schopností MAS

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjimvCO_qnNAhWF6RQKHZgfAQUQjRwIBw&url=http://www.sigreen.cz/index.php?start%3D30&psig=AFQjCNHNpwKIwoq6361MKHlPX_cCA0_YbA&ust=1466078486562688
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjimvCO_qnNAhWF6RQKHZgfAQUQjRwIBw&url=http://www.sigreen.cz/index.php?start%3D30&psig=AFQjCNHNpwKIwoq6361MKHlPX_cCA0_YbA&ust=1466078486562688


http://www.cirihk.cz
/regionalni-akcni-
plan.html

http://www.cirihk.cz/regionalni-akcni-plan.html


Bezpečnost a cyklodoprava – IROP

Schválené projekty v Královéhradeckém kraji v 18. výzvě IROP – stav k 1.3. 2017 Dotace EU (v mil. Kč)

Cyklostezky Vrchlabí - Nábřeží Labská - ulice Nádražní - Řešení cyklistické dopravy 6,0

Chodník podél silnice I/16 - Nová Paka, ul. Legií 2,7

Podané projekty v Královéhradeckém kraji v 18. výzvě IROP – stav k 1.3. 2017 Dotace EU (v mil. Kč)

Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Králové 21,5

Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v 

Náchodě - I. etapa
17,6

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Třebihošť 11,7

Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou 8,5

Stezka pro cyklisty a chodce Hrachovec - Chodovice 7,7

Cyklostezka Dobruška - Opočno, stavba 002 (k.ú. Pulice), úsek 2 a 3 4,5

Neschválené projekty v Královéhradeckém kraji v 18. výzvě IROP – stav k 1.3. 2017 Dotace EU (v mil. Kč)

Cyklostezka Lhota - Hráz Brodský, Červený Kostelec 15,5

Dolní Kalná - chodník a stanoviště autobusů I.etapa 5,1

Jičín - chodník podél silnice II/286 3,7

Bezpečně na autobus v Žacléři 3,5

Jičín - chodník v ul. 17. listopadu 2,4

Bezpečnost pro pěší - Janské Lázně 1,7



Terminály a památky – IROP 

Podané projekty v Královéhradeckém kraji ve 24. výzvě IROP – stav k 1.3. 2017 Dotace EU (v mil. Kč)

Autobusový terminál v Hostinném 21,3

Dopravní terminál Broumov 16,8

Dopravní a přestupní terminál Rychnov nad Kněžnou 9,5

Schválené projekty ve 13. výzvě IROP v Královéhradeckém kraji Dotace EU (v mil. Kč)

Ochrana kulturního dědictví - revitalizace zámku Rychnov nad Kněžnou 82,5

Revitalizace hradu Kost 75,0

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov 61,9

Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st. parcela č.259 v k. ú. Lampertice), 

spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební 

parcela č. 318 v k. ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan

48,3

Pro život kostelů Broumovska 27,2

Oprava objektu č. p. 92 Dřevěnka (Úpice) 8,9

Neschválené projekty ve 13. výzvě IROP v Královéhradeckém kraji Dotace EU (v mil. Kč)

Zámecký kopec - Srdce města Náchoda 96,0

Rekonstrukce kaskádového schodiště Kuks 10,7



Technika pro hasiče – IROP

Neschválené projekty v Královéhradeckém kraji v 19. výzvě IROP (okres Trutnov) – stav k 1.4. 2017 Dotace EU (v mil. Kč)

Pořízení DA pro obec Batňovice 1,9

Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obce Horní Maršov a 
okolí

1,5

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Hasičské zbrojnice – IROP

Výzva č. 36 - Stanice IZS

• 06/2016 – 12/2017 (min. výše CZV 1 mil. Kč, max. výše CZV 300 mil. Kč)                     

• Alokace výzvy  1,78 mld. Kč

• Výzva ukončena 8.3.2017 z důvodu převisu alokace (1,6násobný převis)

• Počet žádostí o podporu k 1.4.2017: 

 V ČR předloženo 150 žádostí o podporu (z toho v KHK 20) – finanční objem 2 961 mil. Kč 

(pouze příspěvek EU) 

 schváleno 27 žádostí o podporu (z toho v KHK 11) – finanční objem 252 mil. Kč (pouze 

příspěvek EU)



SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Hasičské zbrojnice – IROP

Schválené projekty v Královéhradeckém kraji v 36. výzvě IROP – stav k 1.4.2017 Dotace z EU (v mil. Kč)

Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Jičín 12,7

Hasičská zbrojnice Březhrad 11,1

Stavební úpravy  - Hasičská zbrojnice, Osice 9,8

Hasičská zbrojnice Svoboda nad Úpou 8,5

Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad Metují 6,6

Rekonstrukce požární zbrojnice Mlázovice 6,5

Požární zbrojnice Hořičky - zajištění odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem 

vyvolaným změnou klimatu
5,7

Zvýšení akceschopnosti a připravenosti k řešení rizik a katastrof JPO II Deštné v Orlických 

horách - přístavba garáže
4,0

Hasičská zbrojnice Jívka - stavební úpravy st. p. č. 392 2,4

Přístavba hasičské zbrojnice č. p. 300 Nový Hrádek - zvýšení odolnosti stanice IZS vůči 

mimořádným událostem
2,2

Přístavba a stavební úpravy zbrojnice JSDH v Sověticích 1,5



Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – IROP

Schválené projekty v 15. výzvě IROP v Královéhradeckém kraji Dotace EU (v mil. Kč)

Výstavba nové MŠ v Chomuticích 10,2

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice 9,9

Centrum služby péče o dítě v dětské skupině (HK) 9,2

Zvýšení kapacity a dostupnosti MŠ Ostroměř 3,6

Neschválené projekty v 15. výzvě IROP v Královéhradeckém kraji Dotace EU (v mil. Kč)

Stavební úpravy objektu čp. 217 Týniště nad Orlicí na zařízení dětské skupiny pečující o 
děti do tří let v rámci podpory předškolního vzdělávání

11,4



Dotace EU na podané a schválené žádosti 
o podporu v rámci IROP SC 2.4 

• 46. a 47. výzva – Infrastruktura základních škol (včetně sociálně vyloučených lokalit)

876

762 759
735

706
679

573

501

430 412
362

326

245

41 60

528
500

226 241

0

143

210

72
101

65

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

M
ili

o
n

y 
K

č

dotace z EU na podané žádosti v SVL

dotace z EU na podané žádosti mimo SVL

SVL celkem: 7 366 mil. Kč (661 projektů)
mimo SVL celkem: 2 188 mil. Kč (183 projektů)

46. výzva – alokace 550 mil. Kč, 4násobný převis

47. výzva – alokace 1 284 mil. Kč, 5,7násobný převis

v KHK podáno 9 projektů mimo SVL za 210 mil. Kč a 35 projektů v SVL za 430 mil. Kč 



Podané žádosti ve 47. výzvě IROP

47. výzva IROP – Infrastruktura základních škol v SVL (stav k 1.4.2017)

Podané projekty ve 47. výzvě IROP v Královéhradeckém kraji (okres Trutnov)
Dotace EU 

(v mil. Kč)

Technicko-přírodovědné centrum Améba (Trutnov) 35,6

Vybudování odborných učeben v ZŠ Mladé Buky 29,5

Poznáváme svět (Trutnov) 14,0

Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ (Trutnov) 10,2

Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, IROP 47 9,2

Úpravy ZŠ Náchodská 18, TRUTNOV - POŘÍČÍ 8,0

Objevitelé potřebují moderní školu (Trutnov) 4,0

Tvořivá dílna - ZŠ Velké Svatoňovice 3,0

ZŠ Horní Maršov - zajištění bezbariérovosti budovy a úpravy učeben 1,8



Střední školy – projekty v KHK 

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (včetně sociálně vyloučených lokalit)

Projekty v Královéhradeckém kraji ve 32. a 33. výzvě IROP (19 projektů)
Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Dostavba budovy gymnázia PSJG v Hradci Králové

Moderní laboratoře - moderní výuka - náš cíl (ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., Náchod)

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě

Multifunkční učebna pro všechny (Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o., Jičín)

Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky na ČLA Trutnov

Stavební úpravy stávajících učeben na odborné učebny a laboratoře Sion High School Hradec Králové

Vybavení pro praktickou výuku (Střední škola vizuální tvorby, s.r.o., Hradec Králové)

Zkvalitnění jazykové a přírodovědně odborné výuky (TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.)

Zkvalitnění konkurenceschopnosti a podpora vzdělanosti (Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška)

Zkvalitnění praktického vyučování VOŠ a SPŠ Jičín

Zkvalitnění výuky technických oborů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové - rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných 

učeben zubních techniků

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů - SPŠ Hronov, Vrchlického



Podané žádosti v IROP – Sociální bydlení

stav k 1. 3. 2017

Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.1, 34. výzva Dotace EU (v mil. Kč)

Nadační fond Hanka - sociální byty Dvůr Králové nad Labem č.p. 414 11,8

Sociální byty Harantova 399, Nová Paka 8,4

Rekonstrukce č. p. 53 v Litíči 7,4

Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.1, 35. výzva Dotace EU (v mil. Kč)

Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích - sociální byty 10,8

Společně v Jičíně 10,4

Stavební úpravy č.p.183 v Pohoří u Dobrušky 7,3

Stavební úpravy objektu č.p. 1355 nám. Jiřího z Poděbrad, Hořice - čtyři sociální bytové 
jednotky

3,7

Sociální bydlení č. p. 159 Vysoké Veselí 3,4

Rekonstrukce sociálních bytů v obci Vřesník 2,1

Komunitní centra: v KHK podány 3 projekty 

- schválen 1 projekt: Komunitní centrum Nová Paka za 15,8 mil. Kč 

- hodnoceny 2 projekty: Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí, Komunitní centrum Broumov



Aktuální výzvy IROP

Cyklodoprava II.:

• V současnosti probíhá příjem žádostí do 7. 9. 2017
• Alokace výzvy 265 mil. Kč
• Min. výše CZV je 2 mil. Kč, max. výše CZV je 20 mil. Kč
• Typové aktivity – rekonstrukce, modernizace a výstavba cyklostezek, realizace liniových 

opatření (cyklopruhů) v hlavním dopravním prostoru včetně doprovodné infrastruktury

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-72-Cyklodoprava-II

Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.:

• Příjem žádostí o podporu bude zahájen 16. května 2017 a potrvá do 27. 9. 2017
• Alokace výzvy 603 mil. Kč
• Min. výše CZV je 3 mil. Kč, max. výše CZV je 60 mil. Kč
• Typové aktivity – výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících

záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou
dopravu

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-73-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu-II

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-72-Cyklodoprava-II
http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-73-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu-II


Aktuální výzvy IROP

Sociální bydlení (sociálně vyloučené lokality) II.:

• Zahájení příjmu žádostí o podporu je plánováno na červenec 2017
• Typové aktivity – nákup bytů, nákup budov (celé nebo její části), která bude sloužit

sociálnímu bydlení, včetně pozemku na kterém budova stojí, zhodnocení, stavební
úpravy, nástavby a přístavby bytů, pořízení základního vybavení bytové jednotky,
rekonstrukce společných prostor bytového domu apod.

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Energetické úspory v bytových domech III.:

• Zahájení příjmu žádostí o podporu je plánováno na leden 2018
• Typové aktivity – energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo

instalace nových zdrojů tepla apod.

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy


Informace, zdroje a odkazy 

Řídící orgán IROP – MMR ČR

http://www.mmr.cz

Zprostředkující subjekt - Centrum pro regionální rozvoj ČR

www.crr.cz

Oblast působnosti: Královéhradecký kraj

Adresa: Evropský dům, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové

E-mail: iropkralovehradecky@crr.cz

Vedoucí oddělení: Ing. Leoš Macura, tel. 495 580 411, e-mail: macura@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP: Ing. Michaela Brožová, tel. 735 157 809, e-mail: brozova@crr.cz

Integrovaný regionální operační program

http://www.strukturalni-fondy.cz/IROP

http://www.mmr.cz/
http://www.crr.cz/
mailto:iropkralovehradecky@crr.cz
mailto:macura@crr.cz
mailto:brozova@crr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/IROP
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitz_LOkKrNAhXCWhQKHWCuAUAQjRwIBw&url=http://www.crr.cz/cs/crr/vyberova-rizeni/archiv/?year%3D2011%26deliveriesCategoryId%3D21%26servicesCategoryId%3D21%26constructionCategoryId%3D&psig=AFQjCNHwICZlTUBjUWsGHPsoasebzLudeA&ust=1466083456123736
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitz_LOkKrNAhXCWhQKHWCuAUAQjRwIBw&url=http://www.crr.cz/cs/crr/vyberova-rizeni/archiv/?year%3D2011%26deliveriesCategoryId%3D21%26servicesCategoryId%3D21%26constructionCategoryId%3D&psig=AFQjCNHwICZlTUBjUWsGHPsoasebzLudeA&ust=1466083456123736


Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Prioritní osa 5: Energetické úspory



Dotace EU na podané a schválené žádosti o podporu v 
rámci OP ŽP SC 1.1 (kanalizace a ČOV) k 1.2.2017
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podané žádosti celkem: 10 450 mil. Kč
schválené žádosti celkem: 370 mil. Kč 



Vybrané podané žádosti v OPŽP – vodohospodářská infrastruktura

Podané projekty v Královéhradeckém kraji v 21. a 42. výzvě MŽP – stav k 1.2. 2017 Dotace EU (v mil. Kč)

Kanalizace a ČOV Všestary a místní části 100,2

Kanalizace a ČOV Černý Důl 78,5

Výstavba kanalizace Rudník 77,2

Rekonstrukce ČOV Častolovice a splašková kanalizace Čestice a Olešnice 72,3

Splašková kanalizace a ČOV Dobrá Voda u Hořic 67,2

Splašková kanalizace a ČOV Kratonohy 59,1

Kanalizace a ČOV Smidary 48,8

ČOV a kanalizace Lovčice 47,7

Splašková kanalizace Praskačka a splašková kanalizace a ČOV Vlčkovice 38,1

Tlaková kanalizace a ČOV Vlčkovice v Podkrkonoší 34,5

Intenzifikace ČOV Teplice nad Metují 31,6

Splašková kanalizace a ČOV Žďárky 30,6

Kanalizace pro obce Brada-Rybníček a Kbelnice 27,3

Kanalizace Hlušice 2.etapa 26,7

Velké Svatoňovice - dokončení kanalizace, včetně nové ČOV 21,6

Kanalizace Rudník - I. etapa Arnultovice 19,9

Kanalizace místních částí města Kopidlno - Pševes, Drahoraz 16,8



Kotlíkové dotace – OPŽP

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností 
• 2015 - 2017

- 1/2016 – 1. výzva = 100 mil. Kč; 885 podpořených žadatelů
- 9/2016 – 2. výzva = 94 mil. Kč; 813 podpořených žadatelů
- 5/2017 – 3. výzva (OZE) = 20 mil. Kč; cca 150 podpořených žadatelů

• 2017 - 2019
Od 6/2017 nový projekt kraje (200,1 mil. Kč, přes 2000 kotlů), 1. výzva pro fyzické 
osoby cca 10/2017

Změny podmínek:
• výměna pouze kotlů 1. a 2. emisní třídy, zastavení podpory na kotle spalující výhradně uhlí

Výše dotace:
• 75 % kombinované kotle, max. 75 tis. Kč
• 75 % plynové kondenzační kotle, max. 95 tis. Kč
• 80 % kotel na biomasu s ručním přikládáním, max. 100 tis. Kč
• 80 % kotel na biomasu automat, tepelné čerpadlo, max. 120 tis. Kč

(+ bonus 7,5 tis. Kč v rámci 114 prioritních obcí)



Odpadové hospodářství – OPŽP

Schválené projekty v Královéhradeckém kraji v 5. výzvě MŽP Dotace EU (v mil. Kč)

Kompostárna AB Odpady (Hronov) 4,7

Nakládání s tříděným odpadem města Hronov 2,0

Vybrané podané projekty obcí v Královéhradeckém kraji ve 41. výzvě MŽP Dotace EU (v mil. Kč)

Výstavba sběrného dvora v městysu Velké Poříčí 5,2

Rozšíření sběrného dvora Trutnov - DSM 5,0

Systém separace odpadu města Chlumec nad Cidlinou 4,6

Sběrný dvůr Studnice 3,5

Modernizace a dovybavení BPS v Úpici 3,0

Odpady a materiálové toky ve městě Pilníkov 2,9

Systém nakládání s odpady v obci Všestary - sběrný dvůr 2,8

Oddělený sběr odpadů Třebihošť 2,7

Ekologická obec Choteč 2,7

Zkvalitnění nakládání s odpady v Podkrkonoší 2,7



http://mzp.cz/cz/payt_tour_2017

Na semináři se dozvíte:

• jak zavést systém „PAYT“ a „door 
to door“ ve vaší obci

• jak snížit náklady na odpadové 
hospodářství ve vaší obci

• jak získat finanční prostředky na 
odpadové hospodářství z 
Operačního programu Životní 
prostředí

• jak motivovat občany ke třídění

• praktické příklady efektivního 
odpadového hospodářství z obcí 
různých velikostí

• o nové evropské i národní 
odpadové legislativě

http://mzp.cz/cz/payt_tour_2017


Zeleň v sídlech - 15. výzva OPŽP

Podané projekty v Královéhradeckém kraji v 15. výzvě MŽP Dotace EU (v mil. Kč)

Revitalizace zeleně v Trutnově 1,0

Výsadba zeleně v obci Vítězná 0,9

Revitalizace parku Malé Svatoňovice 0,7

Regenerace vybrané zeleně města Opočno 0,7

Zeleň v sídlech - 33. výzva OPŽP

Vybrané podané projekty v Královéhradeckém kraji v 33. výzvě MŽP Dotace EU (v mil. Kč)

Sadové úpravy areálu nemocnice Nový Bydžov 1,5

Projekt úprav městského parku v Týništi nad Orlicí 1,4

Obnova stromořadí v ulici Střelecká v Hradci Králové 1,1

Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Chlumec nad Cidlinou 0,8

Regenerace vybrané zeleně ve městě Hořice 0,6

Revitalizace zeleně v historické části Mladých Buků 0,3

Výsadba zeleně v obci Vítězná 0,3



Energetické úspory veřejných budov - OPŽP

Vybrané podané projekty v Královéhradeckém kraji v 19. a 39. výzvě MŽP – stav k 

1.2. 2017
Dotace EU (v mil. Kč)

Obnova Základní umělecké školy Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih Hradec Králové 14,7

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon

12,9

Zateplení objektu školy a výměna oken v Novém Městě nad Metují 12,3

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem - Zateplení budovy 
průmyslovky

12,2

Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem 11,9

Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E 11,7

Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 8,9

Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad 8,1

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných 
oken

7,5

Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín 6,6



Aktuální výzvy OPŽP

Výzva č. 70 (SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie):

• V současnosti probíhá příjem žádostí do 29. 9. 2017
• Alokace výzvy 3 mld. Kč
• Min. výše CZV je 100 tis. Kč
• Typové aktivity – zateplení obvodového pláště budovy, výměna zdroje tepla s výkonem nižším než

5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody
za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn apod.

http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva

Výzva č. 63 (SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření):

• V současnosti probíhá příjem žádostí do 30. 6. 2017
• Alokace výzvy 100 mil. Kč
• Min. výše CZV je 200 tis. Kč
• Typové aktivity – budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně

budování a modernizace měřících stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v
rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových
plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému

http://www.opzp.cz/vyzvy/63-vyzva

http://www.opzp.cz/vyzvy/65-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/63-vyzva


Aktuální výzvy OPŽP

Výzva č. 68 (SC 3.1 Prevence vzniku opadů):

• V současnosti probíhá příjem žádostí do 31. 7. 2017
• Alokace výzvy 600 mil. Kč
• Min. výše CZV je 500 tis. Kč
• Typové aktivity – předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů

prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, budování míst pro předcházení vzniku
komunálních odpadů, zavádění tzv. systému „door-to-door“ apod.

http://www.opzp.cz/vyzvy/68-vyzva

Výzva č. 51 (SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny):

• V současnosti probíhá příjem žádostí do 31. 7. 2017
• Alokace výzvy 500 mil. Kč
• Min. výše CZV je 250 tis. Kč
• Typové aktivity – vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí

(např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.), výstavba nových rybích přechodů,
speciálních rybích přechodů či opatření, terénní úpravy koryta (dna) a břehů , vytváření a obnova
přírodě blízkých koryt vodních toků apod.

http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva

http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva


Aktuální výzvy OPŽP

Výzva č. 76 (SC 3.3 Rekultivace staré skládky):

• V současnosti probíhá příjem žádostí do 30. 6. 2017
• Alokace výzvy 200 mil. Kč
• Min. výše CZV je 500 tis. Kč
• Typové aktivity – rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)

http://www.opzp.cz/vyzvy/76-vyzva

Výzva č. 77 (SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže):

• V současnosti probíhá příjem žádostí do 30. 8. 2017
• Alokace výzvy 150 mil. Kč
• Min. výše CZV je 500 tis. Kč
• Typové aktivity – realizaci komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně

kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit apod.

http://www.opzp.cz/vyzvy/77-vyzva

http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/77-vyzva


Informace, zdroje a odkazy 

Řídící orgán OPŽP – MŽP ČR

http://www.mzp.cz

Zprostředkující subjekty:

SFŽP

https://www.sfzp.cz/

AOPK

http://www.ochranaprirody.cz/

OP Životní prostředí 2014-2020

http://www.opzp.cz

http://www.mzp.cz/
https://www.sfzp.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020 

Možnosti pro obce – individuální projekty

• Investice do hmotného majetku:

• Lesnická infrastruktura 

• Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů:

• Zalesňování a zakládání lesů (pouze na založení)

• Zavádění preventivních opatření v lesích

• Obnova lesních porostů po kalamitách

• Odstraňování škod způsobených povodněmi

• Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

• Neproduktivní investice v lesích

• Přeměna porostů náhradních dřevin

• Technika a technologie pro lesní hospodářství

• Spolupráce – pouze jako účastník spolupráce 

Podpora obcí prostřednictvím CLLD – MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY 



Aktuální výzvy PRV

Zavádění preventivních opatření v lesích:

• Zahájení příjmu žádostí o podporu je plánováno na podzim 2017
• Typové aktivity – budování retenčních nádrží, opatření na zpomalení odtoku vody a

snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin
nebo stabilizací strží.

https://www.szif.cz/cs/prv2014-831#

Technika a technologie pro lesní hospodářství:

• Zahájení příjmu žádostí o podporu je plánováno na podzim 2017
• Typové aktivity – nákup techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování

lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů.

https://www.szif.cz/cs/prv2014-861#

https://www.szif.cz/cs/prv2014-831
https://www.szif.cz/cs/prv2014-861


Aktuální výzvy PRV

Obnova lesních porostů po kalamitách:

• Zahájení příjmu žádostí o podporu je plánováno na podzim 2017
• Typové aktivity – odstraňování poškozených lesních porostů určených k rekonstrukci

do 40 let věku, příprava ploch před obnovou a umělá obnova na plochách po
kalamitních těžbách včetně ochrany založených porostů

https://www.szif.cz/cs/prv2014-841

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin:

• Zahájení příjmu žádostí o podporu je plánováno na podzim 2017
• Typové aktivity – hromadná ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek)

od doby výsadby do stádia zajištění

https://www.szif.cz/cs/prv2014-851#

https://www.szif.cz/cs/prv2014-841
https://www.szif.cz/cs/prv2014-851


Informace, zdroje a odkazy 

Řídící orgán PRV – MZE ČR

http://www.eagri.cz

Platební a certifikační orgán – SZIF:

http://www.szif.cz

Program rozvoje venkova 2014-2020

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-

obdobi-2014/

http://www.eagri.cz/
http://www.szif.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
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Operační program Přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Polská republika

2014 – 2020 
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Program Interreg V-A Česká republika –Polsko 2014-2020 

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik
výzva ukončena, nelze v tuto chvíli  předjímat, zda bude vyhlášena další výzva

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Probíhá 2. otevřená výzva
Projektový záměr: termín podání do 30. 6. 2017
Projektová žádost: termín podání do 30. 9. 2017

Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace
Probíhá 2. otevřená výzva
Projektový záměr: termín podání do 1. 4. 2017
Projektová žádost: termín podání do 15. 6. 2017
Třetí výzva pravděpodobně v roce 2018.

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit
Probíhá 2. otevřená výzva
Projektový záměr: termín podání do 28. 2. 2017
Projektová žádost: termín podání do 15. 5. 2017
Třetí výzva pravděpodobně v roce 2018.



Informace, zdroje a odkazy 

Řídící orgán OPPS ČR – PL  

http://www.mmr.cz

OP Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko 2014 - 2020

www.cz-pl.eu

Kontaktní osoba na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Ing. Roman Klíma, tel.: 495 817 492, 602 488 137

e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz

http://www.mmr.cz/
http://www.cz-pl.eu/
mailto:rklima@kr-kralovehradecky.cz


OP Zaměstnanost

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

ESF (1 292,3 mil. EUR) – 60,23 %, YEI (27,2 mil. EUR) – 1,27 %

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou

ESF (572,0 mil EUR) – 26,66 %

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

ESF (42,4 mil EUR) – 1,97 %

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa

ESF (127,1 mil. EUR) – 5,92 %

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisyfiFoarNAhVIOxQKHarYAfQQjRwIBw&url=http://docplayer.cz/13214839-Operacni-program-zamestnanost-mgr-lenka-kaucka-odbor-podpory-projektu-ministerstvo-prace-a-socialnich-veci.html&psig=AFQjCNHPJpnuJhZQa-c6kLpBGKZ4-yARGA&ust=1466087794790490
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisyfiFoarNAhVIOxQKHarYAfQQjRwIBw&url=http://docplayer.cz/13214839-Operacni-program-zamestnanost-mgr-lenka-kaucka-odbor-podpory-projektu-ministerstvo-prace-a-socialnich-veci.html&psig=AFQjCNHPJpnuJhZQa-c6kLpBGKZ4-yARGA&ust=1466087794790490


Veřejná správa – osa 4

Výzva č. 58 pro územní samosprávné celky (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a sdružení a 

asociace ÚSC)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 3. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 15. 6. 2017 v 16:00

Maximální délka realizace projektu: 24 měsíců

Alokace výzvy 285 mil. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 mil. Kč

Podporované aktivity: 

• Tvorba a aktualizace koncepčních a strategických dokumentů

• Vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů 

• Místní Agenda 21

Aktuální výzva pro obce v OPZ



Informace, zdroje a odkazy 

Řídící orgán OPZ – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

http://www.mpsv.cz

OP Zaměstnanost 2014 – 2020

http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

http://www.mpsv.cz/
http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
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http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji-J2boarNAhXJsxQKHWcaCEMQjRwIBw&url=http://www.mpsv.cz/&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNEGByZ1vKoKqrJdn9J61gcknUY1yw&ust=1466087903175470


Projekt „Potravinová pomoc dětem v 
Královéhradeckém kraji – obědy do škol“

- v rámci výzvy MPSV (Operační program Potravinové a 
materiální pomoci)

- cíl: zabezpečit stravování dětem mateřských, základních škol 
a víceletých gymnázií ze sociálně slabých rodin (v hmotné 
nouzi) ve věku 
3 – 15 let ve školním roce 2017/2018

- žádost bude Královéhradeckým krajem podána do 31. 5. 
2017



http://www.cirihk.cz/mas-v-khk.html

http://www.cirihk.cz/mas-v-khk.html
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Národní dotace z rozpočtu ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj
(Státní fond rozvoje bydlení)

Ministerstvo životního prostředí 
(Státní fond životního prostředí)

Ministerstvo dopravy
(Státní fond dopravní infrastruktury)

Ministerstvo zemědělství
(Státní zemědělský intervenční fond)

Ministerstvo kultury

Úřad vlády

... a další

Poskytovatelé národních dotacíTematické oblasti

Doprava a mobilita

Nemotorová doprava 

Veřejná prostranství 

Kulturní prvky

Bydlení a brownfields

Sociální oblast

Školy a sportoviště

Bezpečnost a prevence 

Životní prostředí

Technická infrastruktura

Vodní hospodaření

Cestovní ruch

Územní plánování
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Přehled čerpání z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova  (DT 5 - Podpora obnovy místních komunikací) 

v krajích v roce 2016
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Podané žádosti celkem Podpořené projekty

DT 5 – Podpora obnovy místních komunikací 2017 (v současnosti ve fázi hodnocení):

• Evidováno celkem 806 žádostí za 564 mil. Kč (dotace z MMR)

• z toho v KHK evidováno celkem 28 žádostí za 20 mil. Kč (dotace z MMR)

1 006 žádostí o podporu = CZV 726 mil. Kč

322 podpořených projektů = dotace 243 mil. Kč
v KHK podpořeno 9 projektů = dotace 6,6 mil. Kč 



Doprava a mobilita

Místní komunikace: (Velký Vřešťov, Radvanice, Strážné, Janské Lázně, Zlatá Olešnice)

• Dotační titul MMR – Podpora obnovy místních komunikací (POV, DT 5)
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je říjen 2017
• Oprávněným žadatelem je obec do 3 000 obyvatel se schváleným strategickým 

dokumentem + PASPORT
• Typové aktivity – oprava a rekonstrukce místních komunikací, mostů, parkovišť, 

opěrných zdí, příkopů, odvodňovacích zařízení, propustků apod.
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-
rozvoje-venkova-v-roce-2017

Bezbariérovost:

• Dotační titul Úřadu vlády – Národní rozvojový program mobility pro všechny
• V současnosti probíhá příjem žádostí do 12. května 2017
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je říjen 2017
• Typové aktivity – zlepšení přístupu k veřejné dopravě, zvýšení kvality a bezbariérovosti 

komunikací pro chodce, bezbariérová dostupnost služeb veřejné správy, zdravotních a 
sociálních služeb, pracovních a vzdělávacích příležitostí a kulturních zařízení apod.

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/


Nemotorová doprava a bezpečnost

Cyklostezky: (Žacléř, Lánov, Trutnov)

• Dotační titul SFDI – Cyklistické stezky
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je leden 2018
• Obec musí být vlastníkem cyklistické stezky nebo místní komunikace, na které se 

zřizuje cyklopruhy
• Typové aktivity – výstavbu a oprava cyklistické stezky, zřizování jízdních pruhů

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/

Chodníky: (Bernartice, Doubravice, Chotěvice, Rudník, Horní Maršov, Havlovice, 
Dubenec, Bílá Třemešná)

• Dotační titul SFDI – Zvyšování bezpečnosti
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je leden 2018
• Typové aktivity – bezbariérovost, výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků a

přechodů pro chodce, výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů
pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy, nasvětlení přechodů, měřiče
rychlosti vozidel, bezpečnostní prvky na vozovce, úpravy vjezdu do obce, zvýšení
protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích apod.

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/
http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/


Přehled cyklostezek podpořených ze SFDI v letech 2000-2015

Zdroj: SFDI 
(upraveno)



Veřejná prostranství a kulturní prvky 

Program obnovy a rozvoje venkova (MMR)

DT č. 2. A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
• úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo 

vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, 
naučné stezky apod.) – Mladé Buky, Janské Lázně, Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, 
Chvaleč, Nemojov, Radvanice, Pec pod Sněžkou

DT č. 2. B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
• interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, 

společenskou a sportovní činnost mládeže (ne - ZŠ, MŠ a družiny) 

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
• kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž – Suchovršice

Termín vyhlášení dalších výzev není znám (pravděpodobně říjen 2017)

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-
Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017


Kulturní prvky a památky 

Kulturní a venkovské prvky:
• dotační titul Ministerstva zemědělství 
• termín vyhlášení další výzvy není znám (poslední výzva ukončena v únoru 2017)
• Typové aktivity: podpora a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických 

zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního 
významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, údržba a oprava polních cest v extravilánu
obcí, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a

Nemovité kulturní památky: (Lanžov, Litíč, Dubenec, Úpice, Hajnice-Kyje, Rtyně, Vrchlabí)
• dotační titul Ministerstva kultury (přes ORP)
• termín vyhlášení další výzvy není znám (poslední výzva ukončena v lednu 2017)
• Typové aktivity: zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo 

památkové rezervace a zóny

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-
pusobnosti-274.html

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html


Bydlení a brownfields

Opravy a modernizace bytového fondu:

• Dotační titul SFRB – Program úvěry pro obce na opravy a modernizaci bytového fondu
• Příjem žádostí probíhá kontinuálně
• Úvěrový program (až do 50 %) ke krytí nákladů spojených s opravami a modernizacemi 

bytů v bytových domech ve vlastnictví obce
• Typové aktivity – připojení k veřejným sítím technického vybavení, výměna oken, 

střešní krytiny, krovu a odpadních dešťových svodů, oprava společných prostor apod.

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-pro-obce/

Demolice budov:

• Dotační titul MMR – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je říjen 2017
• Oprávněným žadatelem je obec, která se nachází ve správním obvodu ORP se sociálně 

vyloučenou lokalitou
• Typové aktivity – demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality,

demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné
výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-
socialne-vyloucenych-lokalitach-2017

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-pro-obce/
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2017


Sociální oblast

Pečovatelské byty:

• Dotační titul MMR – Pečovatelský byt
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je říjen 2017
• Typové aktivity – novostavba bytového domu, stavební úpravy, kterými vznikne nový

byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, nástavba nebo přístavba, pokud
jí vznikne nový byt, stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt
způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy, stavební úpravy, nástavba nebo
přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj
vznikne bytový dům

Komunitní domy pro seniory:

• Dotační titul MMR – Komunitní domy seniorů
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je říjen 2017
• Typové aktivity – obdobně jako u pečovatelských bytů, v komunitním domě seniorů

musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-
bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Podporovane-byty

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017/Podprogram-Podporovane-byty


Školy a sportoviště

Kapacity ZŠ s 1. stupněm:

• Dotační titul MŠMT – Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2017 a 2018

• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je říjen 2017
• Typové aktivity – výstavba nových prostor, přístavba, nástavba, vestavba, rekonstrukce

a modernizace stávajících prostor

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

Kapacity devítiletých ZŠ: (Lánov)

• Dotační titul MF – Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny 
regionálních škol v okolí velkých měst

• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je září 2017
• Typové aktivity – úhrada nákladů stavební, případně technologické části stavby, nelze

financovat výstavbu nového školského zařízení a nelze financovat venkovní sportoviště

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-29821300

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-29821300


Školy a sportoviště

Sportoviště: (Úpice)

• Dotační titul MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu 
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Oprávněným žadatelem jsou obce a spolky vyvíjející činnost v oblasti sportu jako 

svou hlavní činnost
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je říjen 2017
• Typové aktivity – výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovišť; stroje a zařízení

nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)

http://www.msmt.cz/sport-1/investice

http://www.msmt.cz/sport-1/investice


Bezpečnost a prevence

Technika jednotek SDH: (Hajnice, Choustníkovo Hradiště)

• Dotační titul MV – Dotace pro jednotky SDH obcí 
• V současnosti probíhá příjem žádostí do 30. května 2017
• Typové aktivity – účelová investiční dotace na pořízení nové požární techniky, technické 

zhodnocení rekonstrukcí vybraných typů požární techniky, rekonstrukce anebo výstavba 
nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

Prevence kriminality: (Úpice)

• Dotační titul MV – Program prevence kriminality
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je říjen 2017
• Typové aktivity – investiční i neinvestiční dotace na podporu prevence kriminality,

informování občanů a jejich aktivace, městské kamerové dohlížecí systémy, veřejná
zařízení pro hry a sport dětí a mládeže apod.

http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx


Životní prostředí

Sídelní zeleň: (Svoboda nad Úpou, Hostinné)

• Dotační titul SFŽP – Podpora sídelní zeleně
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je III. čtvrtletí roku 2017
• Typové aktivity – zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě 

blízkého charakteru (alejí, parků atd.), realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, 
plazů apod.

https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/

Nízkoemisní vozidla:

• Dotační titul SFŽP – Podpora alternativních způsobů dopravy
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je IV. čtvrtletí roku 2017
• Typové aktivity – nákup nových nebo nově přestavěných vozidel s alternativním

pohonem (CNG, plug-in hybrid, elektromobil)

https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/

https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/
https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/


Energetické úspory

Veřejné osvětlení:

• Dotační titul MPO – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je leden 2018
• Typové aktivity – úspora energie formou obnovy veřejného osvětlení, výměna osvětlovacích těles

a optimalizace řídicího systému se současnou výměnou osvětlovacích těles veřejného osvětlení v
obcích, rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-2-2017--aktivita-1a--opatreni-ke-
snizeni-energeticke-narocnosti-verejneho-osvetleni--223465/

Zateplování budov:

• Dotační titul MŽP – Nová zelená úsporám
• V současnosti probíhá příjem žádostí do 3. výzvy na bytové domy do vyčerpání stanovené alokace 

(100 mil. Kč)
• Výzva na podporu zateplování veřejných budov se připravuje
• Typové aktivity – zateplení obálky budovy, výstavba zelených střech, lze vhodně kombinovat s

výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií
využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu atd.

http://www.novazelenausporam.cz/

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-2-2017--aktivita-1a--opatreni-ke-snizeni-energeticke-narocnosti-verejneho-osvetleni--223465/
http://www.novazelenausporam.cz/


Technická infrastruktura

Vodovody a kanalizace:

• Dotační titul MZe – Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací

• V současnosti probíhá příjem žádostí do 31. srpna 2017
• Typové aktivity – výstavba vodovodů a kanalizací, úpraven vod, ČOV a souvisejících 

vodárenských objektů

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/

Domovní čistírny odpadních vod:

• Dotační titul SFŽP – Zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality 
dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo

• V současnosti probíhá příjem žádostí do 30. listopadu 2017
• Typové aktivity – realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě

DČOV do kapacity 50 EO pro budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za
účelem dosahování zisku v oblastech, kde není z technického či ekonomického
hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3085/vyzva-c-11-2016-domovni-cistirny-odpadnich-vod/

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3085/vyzva-c-11-2016-domovni-cistirny-odpadnich-vod/


Vodní hospodářství

Hospodaření s vodou:

• Dotační titul SFŽP – Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce 
včetně udržitelných koncovek

• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je IV. čtvrtletí roku 2017
• Oprávněným žadatelem je obec do 500 obyvatel (včetně) a bez omezení počtu obyvatel 

na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel (včetně)
• Typové aktivity – projekty vedoucí ke snížení množství vypouštěného znečištění z 

komunálních zdrojů do povrchových i podzemních vod a ke zvýšení využití srážkových 
vod jako vody užitkové

https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/

Zdroje pitné vody: (Mostek)

• Dotační titul SFŽP – Geologické průzkumy pitné vody pro obce
• V současnosti probíhá příjem žádostí do 30. června 2017
• Typové aktivity – podpora průzkumu, navržení a realizace technických prací pro

rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů,
regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody apod.

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3089/vyzva-c-8-2016-pruzkum-posileni-a-budovani-zdroju-pitne-vody/

https://www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3089/vyzva-c-8-2016-pruzkum-posileni-a-budovani-zdroju-pitne-vody/


Cestovní ruch
Národní program podpory CR v regionech

Infrastruktura pro cestovní ruch: (Pec pod Sněžkou, Dvůr Králové)

• Dotační titul MMR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je podzim 2017
• Oprávněným žadatelem je obec do 3 000 obyvatel
• Typové aktivity – doprovodná infrastruktura, ekologicky šetrná doprava, monitoring 

návštěvnosti, navigační a informační systémy pro účastníky CR, doplňkové služby tras, 
úprava lyžařských běžkařských tratí apod. 

https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-
podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)

• Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury chatový tábor – kemp – Jinolice

• Informační navigační systém v Náchodě – I. etapa

• Rozvoj základní a doprovodné turistické infrastruktury pro rodiny s dětmi v Adršpachu

• Modernizace výstavních prostor v Suchardově domě v Nové Pace

Projekty NPPCR 2016/2017

https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)


Územní plánování

Územní plány:

• Dotační titul MMR – Územní plán
• V současnosti neprobíhá příjem žádostí
• Předpokládané datum vyhlášení další výzvy je říjen 2017
• Oprávněným žadatelem je obec, která není obcí s rozšířenou působností a obec, která

pořídila/pořizuje územní plán a byla/je příjemcem dotace na pořízení návrhu územního
plánu z IOP nebo Programu rozvoje venkova

• Dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán nebo mají územní
plán obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31. 12. 2020 (tj.
územní plán schválený před 1. 1. 2007)

• Typové aktivity – zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně
variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování
variant uloženo, vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně
případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000

http://mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-
planovacich-cinnosti-obci-(1)/Rok-2017-%E2%80%93-Podprogram-Podpora-uzemne-planovacich-dokumentaci-obci-
%E2%80%93

http://mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-(1)/Rok-2017-%E2%80%93-Podprogram-Podpora-uzemne-planovacich-dokumentaci-obci-%E2%80%93


Národní dotace

Publikace je zdarma ke stažení

Publikace Národní dotační zdroje pro města a obce

• Přehledný popis 89 dotačních titulů 
poskytovaných 15 resorty

• Stručně popsáno dalších 110 
zajímavých dotačních titulů pro obce 
a příspěvkové organizace obcí

• Aktuální k prosinci 2016

https://www.mmr.cz/getmedia/1644c9f4-
c48b-4c8a-a1ff-375ca410aa25/Narodni-zdroje-
final-web.pdf

https://www.mmr.cz/getmedia/1644c9f4-c48b-4c8a-a1ff-375ca410aa25/Narodni-zdroje-final-web.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/1644c9f4-c48b-4c8a-a1ff-375ca410aa25/Narodni-zdroje-final-web.pdf


Čerpání krajských dotací v jednotlivých tematických 
oblastech v období 2014-2016 (150 – 200 mil. Kč ročně) 
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Děkuji za pozornost 

a přeji mnoho úspěchů

Ladislav Mlejnek

Centrum investic, rozvoje a inovací

Sekretariát RSK KHK

mlejnek@cirihk.cz

rozvoj@cirihk.cz

rsk@cirihk.cz

m: +420 775 553 933

t: +420 495 817 814

Soukenická 54

500 03 Hradec Králové 

www.cirihk.cz

www.rskkhk.cz
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