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Zásady
územního
rozvoje KHK
(2020)

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027

Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Strategické a koncepční dokumenty

Strategie
zaměstnanosti
KHK (2019)

Strategie
investičních
příležitostí
KHK (2019)

Dlouhodobý
záměr
vzdělávání
a rozvoj
vzdělávací
soustavy
KHK
(2020–2024)

Koncepce
zdravotnictví
KHK (2021–
2025)

Koncepce zdraví KHK 2030 (2019)

Koncepce školské primární
prevence rizikového chování dětí
a mládeže KHK (2014–2028)

Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání v KHK (2016–2022)

Krajská příloha k národní RIS3 strategii za KHK (2018–
2022)

Strategické a koncepční dokumenty

Střednědobý
plán
sociálních
služeb KHK
(2021–2023)

Strategie
prevence
sociálně
nežádoucích
jevů v KHK
(2017–2021)

Plán podpory
rovných
příležitostí
pro osoby se
zdravotním
postižením
KHK (2018–
2021)

Strategie
rozvoje
dostupnosti a
kvality
sociálních
služeb KHK
poskytovaných
v komunitě
pro osoby s
postižením
a duševním
onemocněním
(2015–2023)

Strategie
KHK v oblasti
sociálních
služeb
na období
(2018–2026)

Koncepce
rodinné
politiky KHK
(2020)

Plán sítě
služeb v péči
o duševní
zdraví v KHK
(2021–2030)

Záměr rozvoje
sportovních
a volnočasových aktivit
v KHK (2014)

Strategie
rozvoje kultury,
kulturního
dědictví a
kulturních a
kreativních
odvětví KHK
(2022–2030)

Akční
protihlukové
plány pro
pozemní
komunikace
ve vlastnictví
KHK (2015)

Plán dopravní
obslužnosti
KHK
(v procesu
aktualizace)

Plán udržitelné krajské mobility
(v procesu zpracování)

Strategie
rozvoje
cestovního
ruchu KHK
2022–2030
(v procesu
zpracování)

Koncepce
ochrany
přírody
a krajiny
KHK (2004)

Koncepce
EVVO v KHK
(2016)

Plán
odpadového
hospodářství
KHK
(2016–2025)

Integrovaný
krajský
program
snižování emisí
a Krajský
program ke
zlepšení kvality
ovzduší KHK
(2004)

Plán rozvoje
vodovodů
a kanalizací
(2021)

Územní
energetická
koncepce
(2018)

Regionální
surovinová
politika KHK
(2004)

Ucelená
politika
samosprávy
KHK o vodě
(2019)

Protikorupční
strategie
KHK (2013)

Dotační
strategie KHK
(v procesu
aktualizace)

Územně
analytické
podklady
KHK (2021)

