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Kde se potkává Strategie Chytrého regionu KHK a RIS 3 KHK

Cíle Chytrého regionu Královéhradeckého kraje: 

Pomáhat vytvářet optimální podmínky pro smysluplné zavádění chytrých technologií a chytrých přístupů v 

Královéhradeckém kraji

▪ Udržitelný rozvoj a racionální využívaní zdrojů

▪ Synergie a integrovaný přístup

▪ Efektivní implementace SMART technologií a řešení

Cíle RIS3:

▪ Zvýšení inovační výkonnosti firem

▪ Excelentní veřejný výzkum pro aplikace

▪ Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace

▪ Implementace a marketing RIS3

Rozvoj regionu, měst a obcí – pro občana

Aplikovaný výzkum – inovace ve firmách  
– konkurenceschopnost regionu



Podpora 
SMART 
řešení

Budování 
sítě 

partnerů

Podpora 
znalostí

O čem  je Chytrý region Královéhradecký kraj
Náš ekosystém Chytrého regionu stavíme na 3 prioritách: 

3

PRIORITY CHYTRÉHO REGIONU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Kreativní 
průmysly

Veřejná 
správa

Doprava

Chytrý 
venkov…

SMART CITY

Cirkulární 
ekonomika

Energe-
tika

Služby: e-
zdraví, e-
kultura, 

…

Veřejný 
prostor a 
bydlení

Udržitelné 
země-
dělství

Znalostní 
ekonomika

Strojírenství 
a investiční 

celky

Výroba 
dopravních 
prostředků 

a jejich 
komponent

Nové textilní 
materiály pro 

nové 
multidisciplinární 

aplikace

Léčiva, 
zdravotnické 
prostředky, 

zdravotní péče 
a ochrana 

zdraví

Elektronika, 
optoelektronika 

a optika, 
elektrotechnika 

a IT

Pokročilé 
zemědělství 
a lesnictví

Propojování témat

Témata 
Chytrého 
regionu 

Témata RIS3 



Platforma chytrého 
regionu KHK = Řídicí 

výbor CHR
Vede krajský politik

krajská samospráva, krajský úřad, 
zástupci obcí, firem, výzkumu,…

Platforma RIS3 
KHK 

Rada pro výzkum, vývoj 
a inovace 

Výzkumné organizace

Akademický sektor UK

Technologická agentura,..

Budování sítě partnerů

Podpora 
SMART 
řešení

Budování 
sítě 

partnerů

Podpora 
znalostí



RIS3 rozpracováno v Koncepci Chytrého regionu:
https://www.chytryregion.cz/koncepce_chytry_region

https://www.chytryregion.cz/koncepce_chytry_region


Koncepční přístup, 
nastavení a řízení procesů

Vzdělávání

Osvěta

Semináře a workshopy

Web

Poradenství

Koncepční 
dokument 

RIS3 s akčním 
plánem

RIS3
poradenství v 

oborových 
doménách

SMART inkubátor

RIS3
e-learningové moduly

Podpora znalostí

Podpora 
SMART 
řešení

Budování 
sítě 

partnerů

Podpora 
znalostí



Propojení marketingu

Marketingové a komunikační cesty, kterými propagujeme Chytrý region a RIS3

• Přímá propagace na veletrzích: URBIS 2019, 2018

• Prezentace na regionální i národních platformách: RSK KHK, pracovní skupiny RSK, v rámci Strategie rozvoje kraje,  

Platforma Regionální Inovační Značky KHK

• PR – prezentace v tisku:

• články v regionálních přílohách celostátních médií

• příspěvky v periodikách partnerů Chytrého regionu

• Tištěné materiály (brožury, letáky)

• Elektronická podoba

• Videospoty

• Příspěvky na sociálních sítích

• Webové portály www.chytryregion.cz, www.plusinovace.cz

Podpora 
SMART 
řešení

Budování 
sítě 

partnerů

Podpora 
znalostí

http://www.chytryregion.cz
http://www.plusinovace.cz


www.chytryregion.cz www.proinovace.czProvázaní 
webů

http://www.chytryregion.cz/
http://www.proinovace.cz/


Podpora znalostí ve SMART oblastech v našem kraji
reaguje na aktuální potřeby regionu, regionálně cílené 

Modul „jak 
založit 

sociální 
podnik“

Chytrá prognóza pro 
region: práce s 

demografickými daty

Modul práce s 
regionálními daty 

(včetně open dat)

Sdílení 
dobré 
praxe

Modul e-
learning v 

jednotlivých 
tématech CHR

Trendy v 
progresivních 
oborech KHK

II. Podpora 
znalostí

Vzdělávaní
moduly RIS 3 součásti Akademie Chytrého regionu KHK

Podpora 
SMART 
řešení

Budování 
sítě 

partnerů

Podpora 
znalostí

…



Jak to děláme:
• Hledáme chytré technologie pro obce a města
• Propojujeme chytrá řešení s potřebami měst a obcí = 

pořádáme workshopy a semináře, provozujeme webový 
portál…

Best 
practicesObce, města, veřejná správa Firmy, nabídky 

technologií

Uspořádané tematické workshopy Chytrá řešení v:
• dopravě 
• odpadovém hospodářství
• sociálních službách
• veřejné správě
• kultuře a cestovním ruchu

Workshopy a konference

Podpora 
SMART 
řešení

Budování 
sítě 

partnerů
Podpora 
znalostí

V přípravě  tematické workshopy Chytrá řešení v:
• udržitelném zemědělství
• cirkulární ekonomice

Zadání pro aplikovaný 
výzkum 

Potřeby obcí směr k 
nových technologiím



příprava platformy, zapojení partnerů, iniciace projektů a nových výzkumných aplikačních záměrů

Chytrý region RIS3
Doména 6. Pokročilé zemědělství 

a lesnictví

Udržitelná 
doprava

Vzdělání, 
Sociální kapitál

Lokální zdroje –
lokální ekonomika Cirkulární 

ekonomika

Sociální 
podnikání

Chytrý úřad a chytrá 
správa 

Péče o životní 
prostředí 

Efektivní 
hospodaření 
s energiemi

Chytrý region KHK 

Infrastruktura 
– internet

Precizní 
zemědělství

Chytrý venkov KHK 

Udržitelné zemědělství 

Udržitelné  
zemědělství

Podpora 
SMART 
řešení

Budování 
sítě 

partnerů
Podpora 
znalostí Rozpracování společných témat CHR a RIS3

Chemie

Biomedicína

Textil

Krajinářství

Lesnictví

Mezioborové vazby
v rámci precizního 
zemědělství



Proč Chytrý region a RIS 3 

Synergie aktivit, úsilí, výsledků 

Podpora aplikovaného výzkumu pro posílení 
konkurenceschopnosti našeho kraje

Rozvoj našeho regionu  + inovace



chytryregion@chytryregion.cz

Zita Kučerová

+420 724 540 546
kucerova@cirihk.cz

mailto:chytryregion@chytryregion.cz
mailto:kucerova@cirihk.cz

