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ÚVOD
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 (dále jen „dotační strategie kraje“)
představuje střednědobý dokument Královéhradeckého kraje (dále jen „kraj“) vymezující
tematické oblasti, ve kterých kraj hodlá finančně podporovat realizování projektů směřujících
k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 (dále jen „strategie
kraje“). Z tohoto důvodu dotační strategie kraje vychází a je v souladu se strategií kraje, na
kterou bude navazovat Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 – 2020.
Finanční podpora kraje při realizování výše uvedených projektů bude poskytována
prostřednictvím dotačních programů vytvářejících obsahovou náplň jednotlivých tematických
oblastí dotační strategie kraje (dále jen „dotační oblasti“) při zohlednění možností využít i jiné
zdroje financování – např. zdroje Evropské unie, národní zdroje. V případě potřeby je však
možné poskytnout dotaci na realizaci daného projektu, který je v souladu se strategií kraje,
i mimo dotační programy, tj. dotaci na účel uvedený v žádosti o poskytnutí dotace. V případě
nově vyvstalé potřeby je možné rozšířit dotační oblasti vymezené v dotační strategii kraje.
Dotační strategie kraje byla vytvořena ve spolupráci s věcně příslušnými odbory Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje a směřuje k efektivnímu a účelnému vykládání peněžních
prostředkům krajem při využití zkušeností získaných při poskytování dotací v souladu
s Dotační strategií Královéhradeckého kraje 2014 – 2016.
Návrh dotační strategie kraje byl projednán věcně příslušnými výbory Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje (Výbor pro životní prostředí a zemědělství, Výbor zdravotní, Výbor
pro regionální rozvoj a cestovní ruch, Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity,
Výbor sociální, Výbor pro kulturu a památkovou péči a Výbor pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost), následně Radou Královéhradeckého kraje a Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje.
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STRUKTURA DOTAČNÍ STRATEGIE KRAJE
Dotační strategie kraje vychází ze strategie kraje, a proto je uveden přehled strategických cílů
kraje. Na základě nich bude definována vize a globální cíl, čímž vznikne předpoklad vymezení
jednotlivých dotačních oblastí. Pro každou tuto oblast pak bude stanoven prioritní cíl
a v návaznosti na něj i zdůvodnění potřeby existence dané dotační oblasti.

Strategické cíle strategie
kraje

Vize

Globální cíl

Dotační oblasti

Prioritní cíle
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PŘEHLED STRATEGICKÝCH CÍLŮ STRATEGIE ROZVOJE
KRAJE
Strategické cíle strategie rozvoje kraje
1.1 Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj podnikatelského prostředí na
území kraje
1.2. Rozvinout funkční a efektivní inovační a výzkumný systém kraje jako předpoklad
přechodu ke znalostní ekonomice
1.3. Zvýšit zaměstnanost v kraji zlepšením vzdělanostní struktury obyvatel a jejím
propojením na regionální trh práce
1.4. Zatraktivnit kraj pro další rozvoj cestovní ruchu jako významné složky regionální
ekonomiky
2.1 Napojit kraj na nadřazenou dopravní síť meziregionálního a přeshraničního významu
2.2 Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na plynulost dopravy
a bezpečnost a zdraví obyvatel
2.3 Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje veřejnou dopravou šetrnou k životnímu
prostředí a zvýšit její atraktivitu
3.1 Zkvalitnit poskytovaní zdravotní péče v kraji a podporovat zdravý životní styl jeho
obyvatel
3.2 Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro
obyvatele kraje
3.3 Zajistit dostatečnou bezpečnost a ochranu obyvatel kraje včetně jejich majetku
a předcházet mimořádným událostem
3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení volného času pro obyvatele
kraje i jeho návštěvníky
4.1 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje a zajistit dostatečnou ochranu
před povodněmi
4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické zátěže na území kraje
4.3 Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich šetrné využívání na celém území kraje
4.4 Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat o krajinu a přírodní
ekosystémy na území kraje a podporovat rozvoj ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty
4.5 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví a podporovat rozvoj jejich
mimoprodukčních funkcí
5.1 Zlepšit fungování veřejné správy v kraji na všech jeho úrovních včetně veřejného
financování
5.2 Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí kraje s ohledem na jejich regionální
disparity
5.3 Rozvinout aktivní síťování a všechny typy partnerských forem spolupráce na regionální
i meziregionální úrovni
Poznámka:
Modrá barva – strategické cíle strategie rozvoje kraje bez vazby na dotace kraje
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VIZE A GLOBÁLNÍ CÍL

VIZE
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
Kraj svou efektivní dotační politikou podporuje vyvážený a udržitelný
rozvoj celého regionu vycházející ze skutečných potřeb regionálních
subjektů.

PŘEHLED DOTAČNÍCH OBLASTÍ
Dotační strategie kraje je řešena v následujících dotačních oblastech:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Regionální rozvoj
Vzdělávání
Prevence rizikového chování
Inovace
Životní prostředí a zemědělství
Kultura a památková péče
Cestovní ruch
Program obnovy venkova
Sport a tělovýchova
Volnočasové aktivity
Sociální oblast
Zdravotnictví
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Vazby prioritních oblastí Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 a dotační
strategie kraje

Prioritní oblasti
dotační strategie Královéhradeckého
kraje 2014 - 2016

Regionální
rozvoj a
venkov
Vzdělávání a
prevence
rizikového
chování
Volnočasové
aktivity a sport
Cestovní ruch
a kultura
Životní
prostředí
a zemědělství
Sociální oblast

X

X

X

Zdravotnictví

Sociální oblast

Sport a
tělovýchova

Program
obnovy
venkova

Cestovní ruch

Kultura a
památková
péče

Životní
prostředí a
zemědělství

Inovace

Volnočasové
aktivity

Prevence
rizikového
chování

Vzdělávání

Regionální
rozvoj

Dotační oblasti dotační strategie kraje

X

X

X

X
X

X

X
X

Skupiny strategických cílů strategie kraje podle síly vazeb a míry vlivu výkonu státní správy
a samosprávy kraje
Míra vlivu
kraje nízká

Míra vlivu
kraje střední

Míra vlivu
kraje silná

Síla vazeb cíle – nízká
Zemědělství a lesnictví

Síla vazeb cíle – střední
Energetika (zásobování, šetrné
využívání)
Dopravní infrastruktura dálnice, silnice I. třídy

Síla vazeb cíle - vysoká
Konkurenceschopnost,
podpora podnikání

Role kraje spíše facilitační, koordinační, propojovací a vlivová (lobbing).
Vodohospodářská
Výzkumný a inovační krajský Zaměstnanost, trh práce,
infrastruktura, povodně
systém
vzdělávání
Bezpečnost a ochrana
Cestovní ruch
Ochrana životního prostředí,
obyvatel
Odpady, ekologické zátěže
ekovýchova
Sociální prostředí
Kultura a volný čas
Kraj podporuje tyto cíle přes svou dotační politiku, koncepční rozvoj a regulační funkci.
Zdravotní péče
Vyvážený rozvoj odstraňování disparit
Dopravní infrastruktura silnice II. a III. třídy
Efektivní veřejná správa
Dopravní obslužnost
Síťování, partnerství,
mezinárodní spolupráce
Sociální služby
Kraj přímo realizuje výkon státní správy nebo samosprávy, kterými naplňuje tyto cíle.
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1. DOTAČNÍ OBLAST „REGIONÁLNÍ ROZVOJ“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity přispívající ke zvýšení přitažlivosti a kvality života na území kraje
a podporovat jeho ekonomický rozvoj
Popis a zdůvodnění dotační oblasti
Dotační oblast „Regionální rozvoj“ je zaměřena na podporu regionálního rozvoje na
území kraje.
Královéhradecký kraj se vyznačuje značnou rozdílností nejen v počtu a velikosti obcí, ale
především ekonomickou vyspělostí a dynamikou socioekonomického rozvoje. K rozvoji území
je třeba postupovat koncepčně, s dlouhodobějším výhledem, ale přitom s ohledem na
vyskytující se disparity v území. Cílem je podpořit vyvážený rozvoj území, podporovat
regionální subjekty podílející se na rozvoji území – zejména obce, města, svazky obcí a jejich
aktivity v území.
Podporu v rámci regionálního rozvoje je také nutné zaměřit na akceschopnost jednotek požární
ochrany obcí a na zkvalitnění technického vybavení a zázemí hasičských sborů v obcích kraje,
za účelem rovnoměrného a kvalitativního zajištění požární ochrany na území kraje, které
přispívá významnou měrou jak k ochraně života a zdraví občanů, tak i k ochraně majetku
fyzických a právnických osob.
V souladu s významným rozvojem a zvyšující se popularitou cyklistické dopravy musí být
věnována pozornost vytyčování, budování a vyznačování cyklotras. Samostatným prvkem
cyklistické dopravy jsou cyklostezky, které se v posledních letech výrazně rozrůstají. Postupné
zlepšování dopravní obslužnosti v kraji může být realizováno pomocí optimalizace a rozvoje
cyklotras a cyklostezek pro potřeby bezpečné dojížďky za prací, ale i pro účely rozvoje turistiky
v regionu. Prioritou v regionu jsou čtyři hlavní dálkové cyklotrasy (Labská č. 2, dálková trasa
č. 14, Kladská stezka č. 27, Příhraniční trasa č. 22).

2. DOTAČNÍ OBLAST „VZDĚLÁVÁNÍ“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání ve školách i mimo ně a dbát na zdravý
životní styl dětí a mládeže.
Popis a zdůvodnění dotační oblasti:
Dotační oblast „Vzdělávání“ je zaměřena především na vzdělávání včetně rozvoje
mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže, inovace ve vzdělávání a na podporu rozvoje
nadaných dětí a talentu.
Vzdělávání má strategický význam pro rozvoj lidského potenciálu a jeho uplatnění v sociální
společnosti a je jedním ze základních faktorů udržitelného hospodářského růstu. Rozvoj
lidských zdrojů začíná již ve fázi počátečního vzdělávání. Systém počátečního vzdělávání
8
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v uplynulých letech prošel a stále ještě prochází změnami souvisejícími se sociálně
ekonomickým vývojem společnosti.
S ohledem na potřebu podpory technického vzdělání i manuální zručnosti je třeba dlouhodobě
věnovat pozornost podpoře polytechnické výchovy a vzdělávání.
Na druhou stranu je nutné vytvářet také podmínky pro inteligenčně výjimečně nadané děti
a rozvíjet jejich potenciál a možnosti, podporovat práci s talenty, podporovat školy a školská
zařízení, kvalitně pracují s talentovanými žáky. Rozvoj osobnosti významně formují
i mimoškolní vzdělávací a zájmové činnosti. Především podporou různorodě zaměřených
zájmových aktivitám dětí a mládeže lze efektivně eliminovat civilizační vliv nezájmu dětí
a mládeže o mimoškolní a zájmovou činnost.
Dotace v této oblasti mohou být i jedním z vhodných intervenčních nástrojů pro naplňování
cílů Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP), neboť KAP
jako strategický dokument má reprezentovat shodu klíčových aktérů na prioritách regionu
v oblasti vzdělávání.
V návaznosti na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti se důležitým faktorem ve výchově
a vzdělávání dětí a mládeže stává integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tento vývoj klade nové požadavky na všechny stupně počátečního vzdělávání.

3. DOTAČNÍ OBLAST „PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání ve školách i mimo ně a dbát na zdravý
životní styl dětí a mládeže.
Popis a zdůvodnění dotační oblasti:
Dotační oblast „Prevence rizikového chování“ je zaměřena především na vzdělávání
včetně rozvoje mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže, inovace ve vzdělávání a na
podporu rozvoje zdravého životního stylu dětí a mládeže jako prevence rizikového
chování.
Realizace preventivních programů na školách a školských zařízení, které mají za cíl osvojení
pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve
společnosti. Nejen školská zařízení ale i nestátní neziskové organizace mohou realizovat
projekty na primární protidrogovou prevenci a prevenci ostatních forem rizikového chování.
Důležitou roli v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže hrají školní metodici
prevence. Z tohoto důvodu je nutné trvale rozvíjet jejich znalosti a schopnosti. Dotační
programy by měly především souviset s naplňováním Národní strategie primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018, Dlouhodobého záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje, z Koncepce školské primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014 - 2018 a vycházejí
i z usnesení vlády České republiky č. 23 ze dne 8. ledna 2014 o Zdraví 2020 – Národní strategie
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
Do oblasti prevence je nutné zařadit i téma etické výchovy jako souboru aktivit a činností
k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k poznání sama sebe, k tvořivému řešení
9
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každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku
s využitím poznatků z diskuse s druhými, ke kritickému vnímání vlivů vzorů při vytváření
vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů
a souvislostí moderního světa a to nejen směřující k žákům, ale i k přípravě jejich učitelů,
vychovatelů a členů pedagogických sborů jak samostatně tak jako vzdělávání celku.

4. DOTAČNÍ OBLAST „INOVACE“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity přispívající ke zvýšení kvality života v regionu a podporovat jeho
ekonomický rozvoj především směrem ke konkurenceschopnosti a k podpoře spolupráce
organizací v oblasti inovací
Popis a zdůvodnění dotační oblasti
Dotační oblast „Inovace“ je zaměřena na podporu regionálního rozvoje na území kraje.
Kraj je oblastí se značným rozvojovým potenciálem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který
ale není dostatečně využíván. V kraji působí pracoviště Akademie věd, řada výzkumných
ústavů regionálních hospodářských komor, poradenských center a organizací,
vědeckotechnických institucí včetně soukromých výzkumných organizací. Neopomenutelnou
složkou je i zde působící univerzitní základna.
Uvedené subjekty znamenají značný vědecko-výzkumný potenciál kraje. Z pohledu oborové
struktury se jedná zejména o instituce zaměřené na tradiční odvětví, jakými jsou farmacie
a medicínské technologie a dále textilní, automobilový či plastikářský průmysl, přírodní
a technické vědy. Podporou vzájemné spolupráce daných subjektů, inovací, výzkumu a vývoje
je možné vytvářet příznivé podmínky pro jejich další rozvoj a pro posílení konkurenceschopnosti kraje v dané oblasti.
Při nastavování dotačních programů v této oblasti je třeba reflektovat výstupy projektu Smart
Akcelerátor, který je zaměřen na řešení problémů a naplňování potřeb identifikovaných
v krajské Strategii inteligentní specializace (krajské RIS3 strategie). V rámci rozpočtu tohoto
projektu bude mj. nastaven systém finanční podpory určený na přípravu projektů veřejných
subjektů, které mají významný dopad do inovačního systému kraje.

5. DOTAČNÍ OBLAST „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity směřující ke zkvalitnění životního prostředí, k ochraně přírody a krajiny,
k rozvoji environmentálního vzdělávání a k rozvoji konkurenceschopnosti zemědělské
prvovýroby
Popis a zdůvodnění dotační oblasti
Dotační oblast „Životní prostředí a zemědělství“ je zaměřena na zlepšování stavu
životního prostředí v jeho jednotlivých složkách, zkvalitňování vodohospodářské
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infrastruktury, obnovu vodních útvarů a protipovodňovou ochranu, rozvoj systémů
nakládání s odpady, podporu hospodaření v lesích a ochranu přírody a krajiny. Zabývá
se rovněž podporou environmentálního vzdělávání a osvěty, problematikou udržitelného
využívání přírodních zdrojů a produktů, podporou a propagací zemědělské prvovýroby
a regionálních potravin.
Z hlediska životního prostředí se kraj řadí k regionům s mírným až středním znečištěním.
Regionálně se na území kraje diferencují lokality se zhoršenou kvalitou životního prostředí až
prostředí narušená. Zejména urbanizované oblasti se potýkají se specifickými problémy
v oblasti životního prostředí a ochrany krajiny spojené např. s dopravou, průmyslovou výrobou,
odpadovým hospodářstvím, záborem kvalitní zemědělské půdy či poklesem podílu zelených
ploch vůči zastavěnému území. Venkovské oblasti jsou více zatížené negativními vlivy ze
zemědělství, potýkají se s celkově narušenou krajinou a sníženou biodiverzitou, intenzívněji
a častěji čelí přírodním živlům (především povodně nebo vichřice). Mnohé venkovské oblasti
stále nemají kanalizace a čistírny odpadních vod. Z hlediska trvalého zlepšování kvality
životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje je nutné zaměřit se na
komplexní zlepšování stavu životního prostředí v jeho jednotlivých složkách. Z hlediska
technické ochrany životního prostředí se jedná zejména o zajištění adekvátního čištění
odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou, dále pak nakládání s odpady s důrazem
na snižování produkce odpadů, jejich recyklaci a dalšího využití a také snižování znečištění
ovzduší. Vzhledem ke vzrůstající tendenci změn podnebí, které směřují k velkým teplotním
výkyvům a zejména k výkyvům v množství srážek, má narůstající důležitost nakládání
s povrchovými vodami – zpomalení odtoku, zadržení a akumulace srážkových vod v území.
Kraj patří v rámci České republiky k regionům s vysoce rozvinutým zemědělstvím a vysokým
podílem lesů. Zemědělství v kraji však prochází dlouhodobě procesem konsolidace. Počet
zemědělských producentů klesá, přičemž intenzita rostlinné a živočišné produkce je stále nad
průměrem České republiky. Z hlediska pracovní síly je podíl zaměstnanosti v priméru regionu
stabilní, ovšem práce v zemědělství není pro mladší generace příliš zajímavá. V rámci
evropského trhu je potřeba neustále podporovat konkurenceschopnost regionální zemědělské
produkce a eliminovat tak nárůst importu levnějších nebo méně kvalitních komodit a produktů
ze zahraničí. Nevyužitý potenciál sektoru zemědělství je v rozvoji ekologického zemědělství,
produkce a propagace regionálních produktů a mimoprodukční funkce zemědělství (např.
agroturistika). Pravidelná a dostatečná péče o lesní ekosystémy je základem zachování kvality
a rozmanitosti lesních porostů, přičemž vlastníci lesních pozemků jsou povinni podle zákona
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zajistit náležité obhospodařování lesů.

6. DOTAČNÍ OBLAST „KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity k posílení obnovy kulturního dědictví v regionu, podpory profesionálních
a neprofesionálních aktivit včetně publikační činnosti vztahující se ke kraji
Popis a zdůvodnění dotační oblasti
Dotační oblast „Kultura a památková péče“ se zabývá oblastí ochrany kulturního
dědictví, podporou kulturních aktivit profesionálního i neprofesionálního charakteru
a dále podporou publikační činnosti ve vazbě na kraj.
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Oblast kultury je zaměřena na rekonstrukci památkově chráněných objektů (kulturních
památek) i jiných nemovitých objektů historické hodnoty, které nejsou kulturní památkou, ale
nacházejí se na území památkové rezervace nebo památkové zóny. Dalším předmětem podpory
by se měly stát revitalizace a restaurování umělecko-řemeslných děl různého charakteru, včetně
historicky cenných technických zařízení. Zvláštní skupinu mezi nimi představují historické
varhany, přestože mnohé nejsou prohlášené za kulturní památku.
Další oblast kultury by měla být soustředěna na podporu široké škály profesionálních
i neprofesionálních kulturních aktivit, které mají nejen regionální význam, ale i nadregionální
a mezinárodní význam. Podpora by se proto měla zaměřit na projekty, které mají v území kraje
svou tradici, ale i na projekty, nové či méně známé, které svým zaměřením obohatí kulturní
podvědomí a nabídnou kulturní vyžití. V rámci dotační oblasti nelze opomenout podporu
publikační (vydavatelské) činnosti zaměřené na podporu hodnotných publikačních prací,
dotýkajících se historie, přírodních věd, uměleckých a jiných oborů.
Kultura podmiňuje celkovou kvalitu života v obcích, neboť je součástí podmínek stability
společnosti. Je zdrojem zábavy, předmětem volnočasových aktivit, plní zejména poznávací,
identifikační a vzdělávací funkce. Kultura jako odvětví má rovněž velmi úzkou vazbu na
cestovní ruch. Pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, ať už profesionálních či
amatérských, přispívá nejen k utváření společnosti, ale jsou i oblíbenou formou trávení volného
času. Významnou součástí oblasti kultury je také péče o kulturní dědictví regionu, kulturní
zařízení (knihovny, muzea, galerie, divadla,…) a památky (historické, technické, sakrální,…)
včetně jejich revitalizace.

7. DOTAČNÍ OBLAST „CESTOVNÍ RUCH“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity k posílení cestovního ruchu jako hospodářského odvětví v regionu
prostřednictvím stabilizace a zvýšení návštěvnosti turistických destinací včetně zvýšení využití
turistického potenciálu
Popis a zdůvodnění dotační oblasti
Dotační oblast „Cestovní ruch“ je zaměřena na zkvalitnění turistické infrastruktury
a nabídky významných turistických cílů v kraji. Zabývá se rovněž podporou
managementu a marketingu turistických destinací, zejména aktivit směřujících ke
zlepšení informovanosti, propagace a nabídky turistických atraktivit a produktů
cestovního ruchu.
Rozmanitost přírodních zajímavostí, vysoká vertikální členitost terénu, vysoký počet kulturních
a historických památek a kvalitní infrastruktura vytváří předpoklad pro rozvoj turistického
ruchu v kraji. Infrastruktura cestovního ruchu je dostatečně rozvinuta, ovšem není celoročně
vytížena a je soustředěna pouze do několika nejvýznamnějších center. Cestovní ruch především
v letní sezóně je v kraji opřen o rozmanitost turistických cílů, které návštěvníkům nabízejí
nejrůznější služby a zážitky. Důležitým faktorem rozvoje cestovního ruchu je i využití velké
nabídky kulturních a společenských akcí a jejich zařazování do produktů cestovního ruchu.
Návštěvnost především horských a podhorských oblastí kraje je závislá na kvalitě turistických
pěších tras, cyklotras případně dalších specializovaných stezek (např. naučné stezky, ekostezky
aj.) a na kvalitě a rozmanitosti doprovodných služeb. Především úpravě turistických tras
a v zimní sezóně běžeckých lyžařských tras je potřeba věnovat pozornost. Právě zimní sezóna
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je v horských oblastech významným zdrojem příjmů z cestovního ruchu a pomáhá
k zaměstnanosti v těchto regionech. Kraj disponuje výbornými přírodními podmínkami
k rozvoji zimních sportů. Důležitým nástrojem pro zvýšení návštěvnosti regionu je dobrá
koordinace marketingu kraje. Velmi vhodné je k tomuto využití moderních informačních
technologií. Za účelem vytvoření komplexní nabídky cestovního ruchu na území kraje je třeba
podporovat marketing, propagovat přepravní možnosti pro cykloturisty i turisty hromadnými
dopravními prostředky na území turistických regionů kraje a zlepšovat kvalitu služeb
poskytovaných v oblasti cestovního ruchu.
Vysokou důležitost kromě snahy o rovnoměrnější rozptýlení cestovního ruchu i mimo hlavní
turistická centra mají rovněž aktivity směřující k větší nabídce a využití turistického potenciálu
v období mezi hlavní letní a zimní sezonou, případně zlepšení turistické nabídky horských
středisek pro případ nepříznivých zimních klimatických podmínek.

8. DOTAČNÍ OBLAST „PROGRAM OBNOVY VENKOVA“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity přispívající ke zvýšení přitažlivosti a kvality života na venkově
a podporovat ekonomický rozvoj venkova především směrem ke konkurenceschopnosti
a k podpoře spolupráce organizací
Popis a zdůvodnění dotační oblasti
Dotační oblast „Program obnovy venkova“ je zaměřena na podporu regionálního rozvoje
na území kraje s důrazem na venkovské oblasti.
Venkov je v kraji tvořen celkem 448 obcemi, ve vymezení městského a venkovského prostoru
se jedná o 392 obcí a do městského prostoru je zařazeno 56 obcí.
Královéhradecký venkov se vyznačuje rozdílností nejen podle velikostí obcí, polohou
a charakterem obce, ale především ekonomickou vyspělostí a dynamikou socioekonomického
rozvoje. Všechny tyto faktory určují kvalitu života v obci a atraktivitu obce pro obyvatele.
Některé venkovské obce v zázemí velkých měst nabírají v posledních letech na atraktivitě
zejména z pohledu bydlení. Stávají se vyhledávanými lokalitami pro novou výstavbu, čímž
zvětšují svoji velikost jak zastavěným územím, tak populačně. Tyto suburbanizační tendence
s sebou ovšem přinášejí i řadu problémů a situací, které je potřeba řešit. K největším
problémům patří nedostatečná dopravní infrastruktura a obslužnost, zvyšují se požadavky na
občanskou vybavenost a služby. Suburbanizace přispívá rovněž k nárůstu dopravy
v každodenní dojížďce. Venkovské obce ve větších vzdálenostech od velkých měst naopak
velmi často musí řešit opačné problémy. Obce se potýkají s nedostatkem pracovních
příležitostí, s nízkou kvalitou služeb a občanské vybavenosti a zhoršenou dopravní dostupností
což vede k vylidňování a odchodu zejména mladých lidí do měst či jejich blízkého okolí.
Demografická struktura obyvatel těchto obcí se postupně zhoršuje, dochází především k úbytku
obyvatel a stárnutí populace.
Pro rozvoj venkovského prostoru kraje je důležité soustředit podporu především ekonomickým
a sociálním směrem, ovšem plně s respektováním tradičních hodnot venkova, udržitelného
rozvoje a se zachováním životního prostředí. Kvalitu a atraktivitu venkova je možné zvýšit
především podporou do zkvalitnění infrastruktury a to nejen dopravní, ale i občanské.
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Dotační oblast „Programu obnovy venkova“ směřuje k vytvoření organizačních
a ekonomických podmínek pro podnícení a podporu obyvatel venkova a samospráv
venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého
životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj
ekologicky nezávadného hospodářství.

9. DOTAČNÍ OBLAST „SPORT A TĚLOVÝCHOVA“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity směřující k rozvoji sportu a tělovýchovy všech generací a cílových skupin
včetně zvýšení pohybové gramotnosti obyvatel kraje
Popis a zdůvodnění dotační oblasti:
Dotační oblast „Sport a tělovýchova“ je zaměřena na podporu činnosti organizací
zabývajících se touto oblastí jako svou hlavní činností a umožnit tak dospělé i dětské
populaci pohybovou aktivitu. V předmětné dotační oblasti je podpora zaměřena na
sportovní akce a aktivity, rozvoj pohybové gramotnosti, péči o sportovní talenty
a podporu výkonnostního a vrcholového sportu, podporu reprezentace kraje a pomoc při
provozu, opravě, údržbě a rozvoji sportovišť.
Pohybová a sportovní aktivita populace postupně klesá. Objektivně se zhoršuje fyzická kondice
a zdatnost obyvatel a pohybová gramotnost dětí a mládeže. Nedostatečná pohybová aktivita
a negativní civilizační návyky vedou ke zhoršení tělesné kondice obyvatel. Dnešní děti
a mládež se objektivně výrazně méně zapojuje do organizovaných i neorganizovaných
sportovních aktivit, přičemž pohybová aktivita prokazatelně vede k harmonickému rozvoji
tělesné i psychické kondici, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích
všech úrovní. Zároveň významně přispívá k prevenci rizikového chování zejména mladé
generace a je součástí dlouhodobého výchovně vzdělávacího procesu. Z tohoto důvodu je
žádoucí věnovat velkou pozornost sportovní výchově děti a mládež, ale i široké veřejnosti. Kraj
svými dotačními programy přispívá k podpoře hledání řešení této situace. Podporou
organizovaných i neorganizovaných akcí je přispíváno k vytváření povědomí o kraji jakožto
místu vhodném pro život, především v oblasti rekreačního využití volného času nejen obyvatel
kraje sportem a sportovní činností. K tomu má přispět i propagace různých druhů sportu stejně
jako otevření možností amatérským sportovcům kraje změřit získané dovednosti s ostatními,
a to prostřednictvím podpory akcí s celostátní i mezinárodní účastí. Vybrané dotační programy
musejí umožňovat i zapojení handicapovaných sportovců tak, aby podpora zdravotně
postižených sportovců byla poskytována napříč jednotlivými dotačními programy předmětné
dotační oblasti.
Zájmem kraje je podporovat provoz, opravy, údržbu a rozvoj sportovišť, které jsou nezbytným
předpokladem pro provozování sportovních aktivit.
Důležitou součástí dotační politiky kraje v oblasti sportu tvoří rovněž péče o talentované děti
a mládež i reprezentace kraje.
Jedna z dlouhodobých priorit kraje spočívá ve vytváření vhodných podmínek pro práci
a vzdělávání dobrovolníků, kteří mají při péči o sport nezastupitelnou roli.
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10. DOTAČNÍ OBLAST „VOLNOČASOVÉ AKTIVITY“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity směřující k rozvoji smysluplného a rozmanitého trávení volného času
Popis a zdůvodnění dotační oblasti:
Dotační oblast „Volnočasové aktivity“ je zaměřena na podporu činnosti organizací
zabývajících se prací s mládeží a volnočasovými aktivitami především pro děti a mládež,
ale i pro širokou veřejnost, na pomoc při provozu, opravě, údržbě zařízení sloužících
pro volný čas dětí a mládeže, na podporu reprezentace kraje a rozvoje mezinárodní
spolupráce.
Oblast volnočasových aktivit přispívá ke zvyšování kvality života obyvatel regionu, v mnoha
aktivitách má vazbu na cestovní ruch a přispívá i k rozvoji společenského života v regionu.
Spektrum volnočasových aktivit je v regionu velmi široké a nabízí je celá řada organizací.
Důležitou roli v tomto hraje neziskový sektor a dobrovolníci. Některé organizace se svojí
činnost specializují na děti a mládež, na znevýhodněné skupiny obyvatel, případně na jiné
cílové skupiny. Oblíbenou formou podpory volnočasových aktivit pro děti a mládež jsou letní
a zimní táborové činnosti případně další pobytové akce.
Žádaná a rozvíjející se je podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže, která může být
realizována např. výměnnými pobyty, tábory či jinými organizovanými setkávání nebo také
formou mezinárodních soutěží či vzdělávacích akcí. Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
rovněž přispívá k propagaci a reprezentaci kraje v zahraničí.
Předpokladem pro kvalitní práci s dětmi a mládeží je také podpora činnosti krajských článků
organizací dětí a mládeže a základní odborná příprava osob, které pravidelně s dětmi a mládeží
pracují.
Organizace a spolky provozující volnočasovou činnost se převážně potýkají s nedostatkem
finančních prostředků na svoji činnost a s nedostatečným zázemím pro svoji činnost, zejména
v malých obcích.
V oblasti volnočasových aktivit je potřeba podporovat i kulturní, zájmové a sportovní aktivity,
ale i osvětové, společenské či vzdělávací činnosti, především s vazbou na kraj, s důrazem na
regionální prvky nebo místní tradice a historii.
Důležité je i zajištění participace nestátních neziskových organizací a odborné veřejnosti na
politice kraje v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase.
Zájmem kraje je podporovat provoz, opravy, údržbu a rozvoj objektů a zařízení využívaných
pro volný čas dětí a mládeže (např. klubovny, táborové základny apod.), které jsou nezbytným
předpokladem pro provozování těchto aktivit.
Jedna z dlouhodobých priorit kraje spočívá ve vytváření vhodných podmínek pro práci
a vzdělávání dobrovolníků, kteří mají při péči o volnočasové aktivity nezastupitelnou roli.
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11. DOTAČNÍ OBLAST „SOCIÁLNÍ OBLAST“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity zaměřené na sociální začleňování a prevenci před sociálním vyloučením,
podporovat aktivity na podporu rodiny.
Popis a zdůvodnění dotační oblasti:
Dotace v sociální oblasti jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, prostředkem dofinancování výdajů vynaložených na poskytování
sociálních služeb.
Subjekty poskytující sociální služby vykonávají svoji činnost na základě pověření k výkonu
služby obecného hospodářského zájmu a dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje jsou
pouze dílčím podílem na vyrovnávací platbě. Pravidla pro financování těchto služeb jsou
zakotvena v Zásadách pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních
služeb KHK formou vyrovnávací platby, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva kraje
ze dne 7. prosince 2015, č. ZK/25/1731/2015.
Dále odbor sociálních věcí připravuje každoročně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dotační program
na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu
prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji. Peněžní prostředky jsou účelově určeny na
výdaje spojené s realizací projektů (činností), které nemají hospodářskou povahu ve smyslu
přímo aplikovatelných právních předpisů Evropské unie o veřejné podpoře. Finančně se
podporují pouze činnosti, které nejsou vykonávány za účelem dosahování zisku. Tyto činnosti
zároveň musejí být v souladu se strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje.

12. DOTAČNÍ OBLAST „ZDRAVOTNICTVÍ“
Prioritní cíl
Podporovat aktivity směřující k podpoře zdraví obyvatel a dále k zajištění kvalitní a dostupné
zdravotní péče pro občany kraje.
Popis a zdůvodnění dotační oblasti:
Dotační oblast „Zdravotnictví“ je zaměřena na zajištění zdravotní péče, jejímž hlavním
cílem je její kvalita a dostupnost pro všechny obyvatele v celém spektru péče - od základní
po superspecializovanou, a na podporu zdraví jako takového.
Přestože je zdravotnictví Královéhradeckého kraje v současné době relativně stabilizované,
musíme být schopni i v nejbližším období pružně reagovat na očekávané změny v potřebách
poskytování zdravotní péče v budoucnu.
Královéhradecký kraj chápe zdravotnictví jako veřejnou službu, jež je založena na principu
solidarity, neziskovosti, rovnosti a všeobecné dostupnosti. Prioritou je přitom zajištění kvalitní
a efektivní péče všem občanům včetně dětí a seniorů. Kraj v oblasti zdravotní péče vychází mj.
i z priorit definovaných národní strategií Zdraví 2020, jež představuje rámcový souhrn opatření
16

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020

pro zlepšení zdravotního stavu populace České republiky, a schválené Koncepce zdravotnictví
Královéhradeckého kraje na roky 2016 - 2020. Tato koncepce specifikovala v současnosti nejen
záměry do budoucna, příležitosti k rozvoji, ale i slabé stránky současného zdravotnictví.
Apeluje na zlepšování zdravotního stavu a kvality života populace, využití nových trendů
v poskytování péče a technologického vybavení poskytovatelů, další rozvoj integrovaného
záchranného sytému včetně jeho jednotlivých složek a společné infrastruktury, vytvoření
podmínek pro prohlubování a zvyšování odbornosti pracovníků ve zdravotnictví, podporu
vzdělávací soustavy v souladu se současnými i budoucími požadavky trhu práce, modernizaci
a zvyšování kvality vnitřního vybavení u všech poskytovatelů zdravotní péče, zvyšování kvality
služeb a komfortu klientů poskytovatelů zdravotních služeb a zavádění standardů kvality
poskytovaných služeb ve zdravotnictví, optimalizaci územní dostupnosti a kvality
specializovaných zdravotních služeb.
Celková kvalita poskytování zdravotní péče v kraji je podmíněna dostatkem odborného
zdravotního personálu a jeho dostatečným ohodnocením.
Právě ze závěrů schválené koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje na roky 2016 –
2020 vyplývá jako jedna z největších hrozeb pro zabezpečení poskytování zdravotních služeb
v regionu personální nedostatečnost a to zvláště v některých specializacích. Pro rozvoj
zdravotnictví kraje je tedy důležité dotační program prioritně směřovat k řešení personální
situace ve zdravotnictví. Prvním dotačním programem bude stipendijní program pro budoucí
lékaře s cílem jejich následného působení na území kraje. Uvažuje se též o podpoře středního
zdravotního personálu.
Oblast zdraví jako takového (především prevence) je podporována též z dotačních programů
dalších odvětví rozpočtu Královéhradeckého kraje.
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