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Zpracovatelský tým

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - koordinátor dokumentu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor sociálních věcí

Odbor dopravy

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor zdravotnictví

Odbor informatiky

Odbor kancelář hejtmana

Ekonomický odbor
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Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se svými náměty, připomínkami a postřehy podíleli 
na zpracování tohoto dokumentu. 
Poděkování patří také všem členům pracovních skupin, kteří se aktivně podíleli na tvorbě programu:

Pracovní skupina Podnikání, inovace, výzkum a vývoj
Petr Bernát, Lenka Bobvošová, Pavel Coufal, Libuše Fouňová, Petr Heinzl, Jaroslav Hlubůček, Ondřej 
Kolek, Jan Marek, Oskar Mužíček, Vladimír Opatrný, Bohumil Pech, Ivana Ptáčková, Petra Rydvalová, 
Jan Šmíd, Pavla Těšinová, Karel Urban, Jiří Vancl, Honza Vokurka, Vladimíra Žďárská, Lenka Patočková

Pracovní skupina Technická infrastruktura a ICT
Milan Hejduk, Miroslav Hořejší, Petr Malý, Zdeněk Nitka, Vladimír Pachl, Jiří Turner, Petr Vyhnal, 
Karel Pop, Jaroslava Janečková, Lukáš Chmel

Pracovní skupina Doprava
Jindřich Berounský, Ladislav Crha, Miroslav Těšina, Ivan Jágr, Josef Jeníček, Petr Karásek, Viktor Liška, 
Oldřich Lubojacký, Miloš Matoušek, Oskar Mužíček, Vladimír Petera, Jan Sobotka, Zdeněk Vladař, Jiří 
Rutkovský, Lukáš Chmel

Pracovní skupina Sport
Antonín Cibulka, Jana Čechová, Pavel Dostál, Martin Hanoušek, Stanislav Henych, Drahoslav Hušek, 
Vladimír Kopal, Blanka Nedvědická, Otakar Novotný, Jarmila Stránská, Božena Zaplatílková, Lenka 
Patočková

Pracovní skupina Rozvoj venkova a hospodářsky slabé oblasti
Bohumil Bradáč, Jitka Doubnerová, Alena Dvořáková, Robert Erlebach, Doubravka Fišerová, Blažena 
Hušková, Zdeněk Kadlas, Josef Kucin, Lenka Kvintusová, Oldřich Lubojacký, Ivana Pecháčková, Lenka 
Patočková, Jaroslav Podzimek, Karla Srbová, Ludmila Široká, Romana Zemanová, Jana Zvárová, 
Jaroslava Janečková

Pracovní skupina Životní prostředí
Ivana Hancvenclová, Zdeněk Joukl, Hana Kolářová, Petr Máška, Šárka Mazánková, Vladimír Pachl, Petr 
Josef Šmiták, Karel Pop, Radomír Studený, Jan Kočí, Markéta Miklasová, Ivana Pecháčková

Pracovní skupina Bezpečnost obyvatel
Michal Dvořák, Linda Ehrenbergerová, Radek Hanzl, Jan Daněk, Miroslav Miksánek, Dagmar 
Ouhrabková, Miloslav Starý, Roman Šeberka, Andrea Tvrdá, Jiří Vaníček, Lukáš Chmel

Pracovní skupina Sociální služby
David Adameček, Alexandra Bečvářová, Jiří Blekta, Alžbeta Burešová, Pavel Ján Buvala, Antónia 
Dechťarová, p. Vitvarová, Halina Doležalová, Petr Faistauer, Jitka Fajmonová, Radek Hanzl, Marcela 
Hlavová, Simona Hušková, Hana Kocourová, Ivana Kvapilová, Jiří Lauerman, Radka Mikulová, Eva 
Ortová, Eliška Pokorná, Eva Štanclová, Dana Štefanová, Jana Tunysová, Michaela Vodičková, 
Miloslava Žáková, Ludmila Žánová, Lukáš Průcha, Lukáš Chmel, Ivana Ptáčková

Pracovní skupina Rozvoj měst
Jana Čechová, Zdeněk Kadlas, Oldřich Lubojacký, Zdeňka Mandlová, Petr Matyáš, Ivana Pecháčková, 
Jan Sobotka, Dana Štefanová, Karel Urban, Jiřina Vargová, Pavlína Prášilová

Pracovní skupina Veřejná správa, občanská společnost a rozvoj území



4

Pavel Branda, Pavel Felgr, Doubravka Fišerová, Iva Hübnerová, Zdeněk Kadlas, Květa Morávková, 
Ivana Pecháčková, Milan Servít, Josef Šikola, Gabriela Šípková, Dana Štefanová, Miroslav Těšina, p. 
Jiránková, Tomáš Vaško, Eva Zbrojová, Pavlína Prášilová, Jiří Němec

Pracovní skupina Kultura a památková péče
Jana Damborská, Jana Hamplová, Vladimíra Jakouběová, Zuzana Jíchová, Blanka Konvalinková, Martin 
Nechvíle, Irena Novotná, Marta Procházková, Ludmila Rellichová, Marie Strnadová, Lucie Čiháková, 
Lenka Patočková

Pracovní skupina Cestovní ruch
Ludmila Abrahamová, Martin Bauer, Daniel David, Kamila Hlinková, Eva Hornová, Markéta 
Humpoláková, Ivana Jablonovská, Iva Janevová, Jana Janků, Pavel Klapuš, Lenka Kvintusová, Luděk 
Láska, Denisa Lebedová, Jiří Lukeš, Hana Maierová, Pavel Michal, Jana Nastoupilová, Blanka 
Nedvědická, Soňa Paukrtová, Jana Pivoňková, Ivo Rašín, Iveta Kubelová, Jana Šípová, Pavel Tomášek, 
Milan Turek, Lidie Vajnerová, Petra Vokasová, Pavla Bičíková, Jitka Fikejsová, Anna Tajčmanová, Lukáš 
Chmel

Pracovní skupina Vzdělávání, zaměstnanost a zaměstnatelnost
Helena Adamcová, Karel Bárta, Mirka Bartoňová, Petr Bernát, Marie Bernátová, Jana Bittnerová, 
Lenka Bobvošová, Miroslav Brzezina, Alžbeta Burešová, Monika Čermáková, František Fiala, Eva 
Friedrichová, Robert Gamba, Josef Havlík, Michal Hradský, Miroslava Komárková, Lenka Patočková, 
Jan Mečíř, Ivo Rašín, Miroslava Rýžaková, Stanislava Silná, Libor Šmejda, Věra Vacková, p. Vávra, 
Markéta Zelinková, Markéta Heroutová, Ivana Hujerová, Josef Holek 

Pracovní skupina Zdravotnictví, zdravý životní styl
Tomáš Drobník, Kateřina Havlová, Alena Košťáková, Ota Krejčí, Jana Kučerová, Vít Němeček, Pavlína 
Pípalová, Blanka Ptáčková, Ivana Ptáčková, Alena Riegerová, Aleš Stránský, Jitka Šorfová, Naďa 
Veselá, Jiří Veselka, Giljan Dobrevová, Dana Zemanová
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1 ÚVOD
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Strategické a koncepční dokumenty kraje představují důležitý nástroj pro realizaci regionální politiky. 
Sledují dosavadní a řeší budoucí vývoj územního obvodu kraje s cílem zajistit jeho všestranný, 
vyvážený a udržitelný rozvoj. Hlavními strategickými dokumenty na krajské úrovni jsou strategie 
rozvoje kraje a program rozvoje kraje. Oba dokumenty jsou zásadními východisky pro zpracování 
dalších dokumentů na krajské, mikroregionální a obecní úrovni a zároveň jsou obecným rámcem pro 
záměry a projekty, které chce kraj v plánovaném období podporovat.

Přípravu na nové plánovací období 2014 – 2020 zahájil Liberecký kraj aktualizací Strategie rozvoje 
Libereckého kraje 2006 – 2020 (dále jen SRLK 2006 – 2020), která byla schválena zastupitelstvem 
kraje usnesením č.336/12/ZK ze dne 25. 9. 2012. SRLK 2006 – 2020 je dlouhodobým strategickým 
dokumentem, který vychází z hodnocení trendů vývoje na úrovni EU a České republiky, jeho hlavním 
smyslem je stanovení vize o rozvoji území Libereckého kraje do roku 2020, definování hlavních 
strategických cílů a návrh opatření, kterými lze daných cílů dosáhnout. 
Aktualizace původní verze SRLK 2006 – 2020 potvrdila, že struktura doposud platných strategických 
cílů a opatření strategie nevyžaduje z hlediska obsahu zásadnější změny. Kromě přesunu opatření A.4 
(Podpora a rozvoj průmyslových odvětví) a A.5 (Rozvoj sektoru služeb) pod opatření A.1 (Zvýšení 
konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí) se jedná vesměs o drobné 
formulační úpravy strategických cílů a opatření. 
Schválená verze SRLK 2006 – 2020 je zveřejněna na webových stránkách krajského úřadu: 
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1885.
SRLK 2006 – 2020 je dokument, který je základním východiskem pro navazující Program rozvoje 
Libereckého kraje

Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 (dále jen PRLK 2014 – 2020) je střednědobý 
dokument, který řeší budoucí rozvoj kraje v nejširších souvislostech na období 7 let.  PRLK 2014 –
2020 přebírá návrh opatření ze SRLK 2006 – 2020 a na základě znalosti o území a společenských 
podmínek Libereckého kraje rozpracovává jednotlivá opatření na úroveň konkrétních aktivit. 
Program rozvoje kraje pořizuje a schvaluje jeho samospráva a povinnost jej zpracovat vyplývá 
z legislativy, konkrétně se jedná o: 

Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje

 podle tohoto zákona kraj podporuje rozvoj regionů s cílem vyváženého rozvoje svého územního 
obvodu, pro tyto potřeby zpracovává program rozvoje svého územního obvodu včetně vymezení 
regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat a vyčleňuje finanční prostředky z krajského rozpočtu 
na realizaci programu,

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

 podle tohoto zákona kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, ZK 
koordinuje rozvoj územního obvodu, schvaluje program rozvoje, zajišťuje jeho realizaci a plnění.

Význam PRLK 2014 – 2020 dále spočívá v tom, že je obecným rámcem pro vydávání souladů 
k záměrům, projektům a aktivitám ucházejícím se o finanční podporu z evropských, národních či 
krajských finančních zdrojů v období 2014 – 2020. Je tedy důležitou krajskou koncepcí, se kterou 
musí být tyto záměry a projekty z území kraje v souladu.
Cílem PRLK 2014 – 2020 je za pomoci uplatňování principů udržitelného rozvoje navrhnout takové 
aktivity, které povedou jednak k naplňování cílů EU pro období 2014 – 2020 (všestranná spolupráce, 
podporování udržitelného růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti), ale také k odstraňování 
problémů, pokrytí potřeb a vyváženému rozvoji území celého Libereckého kraje.
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2 ZPRACOVÁNÍ
PROGRAMU ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE
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2.1 Zkušenosti s tvorbou programů rozvoje 
Libereckého kraje

Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 je již čtvrtým v pořadí programů kraje od jejich 
vzniku v roce 2001. Z retrospektivního pohledu je zřejmé, že každý z těchto dokumentů přinesl něco 
nového a odpovídal aktuálně řešeným tématům ve společnosti.
První Program rozvoje Libereckého kraje z roku 2000 řešil především strukturu vlastního dokumentu 
a definování základních tematických okruhů, které je potřeba v souvislosti s regionálním rozvojem 
řešit (Ekonomický potenciál, Lidský potenciál, Infrastruktura, Životní prostředí, Cestovní ruch a 
Zemědělství a venkov).
Druhý Program rozvoje Libereckého 2004 – 2006 reagoval na vstup ČR do EU a novým tématem bylo 
efektivní využití finančních prostředků EU a vazba programu kraje na nové operační programy s cílem 
využít k řešení potřeb kraje evropské finanční zdroje.
Třetí Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 jako nové téma přinesl principy udržitelného 
rozvoje a místní Agendy 21, které byly zohledněny v navrhovaných opatřeních a aktivitách včetně 
návrhu velkého množství indikátorů pro jejich sledování a vyhodnocování. Čtvrtý Program rozvoje 
Libereckého kraje 2014 – 2020 kromě aktuálních témat EU jako je „konkurenceschopnost regionů“ a 
„inovace“ se vyznačuje poměrně rozsáhlým zapojením veřejnosti a významných subjektů z území do 
jeho zpracování a to od samého počátku. Tento proces tvorby dokumentu „odspoda“ byl díky 
rozsáhlé komunikaci se všemi zapojenými aktéry velmi pracný a časově náročný. Na druhou stranu
byl pro všechny zapojené subjekty včetně kraje a krajského úřadu zdrojem cenných zkušeností 
získaných v průběhu diskusí, práce v týmech, projednávání, komunikace se zástupci z území atd.

2.2 Proces zpracování a projednání PRLK 2014 –
2020 

Rozhodnutí o tom, že je potřeba zpracovat nový Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 
učinila Rada Libereckého kraje na základě usnesení č. 1022/11/RK. Předcházela tomu aktualizace 
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020, která představuje základní východisko pro jeho 
osnovu a obsahové zaměření (vize, cíle, opatření). Zpracováním byl pověřen odbor regionálního 
rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen ORREP), který se ve 
spolupráci s tzv. PRLK Týmem, vytvořeným ze zástupců jednotlivých odborů úřadu, zároveň stal 
hlavním zpracovatelem a koordinátorem celého procesu.
Přípravné práce byly zahájeny v lednu 2013. Za účelem stanovení a upřesnění základních postupů a 
organizace tvorby PRLK 2014 – 2020 zpracoval ORREP tzv. Projektový plán tvorby PRLK 2014 – 2020. 
Plán popisuje organizační strukturu tvorby dokumentu, jednotlivé aktivity a výstupy a v neposlední 
řadě i způsob komunikace a spolupráce s externími subjekty včetně práce s laickou i odbornou 
veřejností. Zároveň byly spuštěny webové stránky sloužící jako hlavní informační a komunikační 
platforma pro tvorbu a projednávání PRLK 2014 – 2020 – www. kraj-lbc.cz/prlk.
V měsících únor-březen 2013 probíhala rozsáhlá informační kampaň s cílem vyzvat významné 
subjekty v kraji, odbornou a laickou veřejnost k zapojení do zpracování PRLK 2014 – 2020, a to 
formou účasti v některé ze 14 pracovních skupin:

1. Podnikání a inovace, výzkum a vývoj

2. Cestovní ruch

3. Vzdělávání, zaměstnanost a zaměstnatelnost
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4. Zdravotnictví, zdravý životní styl

5. Sociální služby

6. Kultura a památková péče

7. Bezpečnost obyvatel

8. Technická infrastruktura a ICT

9. Doprava

10. Životní prostředí

11. Rozvoj měst

12. Venkov a HSO

13. Veřejná správa, občanská společnost a rozvoj území

14. Sport

Pro tuto externí spolupráci bylo osloveno přibližně 700 subjektů (obce, města, svazky obcí, neziskové 
organizace, místní akční skupiny, hospodářské komory atd.) a veřejnost. Aktivně se zapojilo do práce 
ve skupinách přibližně 250 osob mimo krajský úřad. Pro účastníky pracovních skupin byla v červnu 
2013 zorganizována Úvodní konference PRLK 2014 – 2020, na které byli všichni seznámeni 
s významem, úkoly a očekávanými výstupy z celkem pracovních skupin. Pro každou skupinu byly 
zorganizovány 3 workshopy, jejich průběh byl moderován odbornou firmou. Úkolem každé skupiny 
bylo rozpracovat věcně příslušná opatření dle jednotné struktury až na úroveň aktivit. Výstupy 
z jednání pracovních skupin byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.kraj-
lbc.cz/prlk. Celkem proběhlo 52 workshopů.
Souběžně s tvorbou dokumentu probíhalo vytváření tzv. databáze projektových záměrů, kdy stejní 
oslovení aktéři vyplňovali on-line dotazník, pomocí kterého vznikla databáze sloužící nejen pro práci 
tematických pracovních skupin, ale i k lepší identifikaci absorpční kapacity Libereckého kraje.
Po ukončení práce ve skupinách proběhla v listopadu 2013 Závěrečná konference PRLK 2014 – 2020, 
kde byla práce skupin vyhodnocena, byla představena 1. pracovní verze návrhu opatření a aktivit a 
členové skupin byli vyzváni k zaslání připomínek, podnětů, návrhů atd. Na základě obdržených 
připomínek vznikla 2. pracovní verze programu, která byla v únoru 2014 opět zveřejněna a 
k připomínkování byly vyzvány všechny obce a města v Libereckém kraji, MAS, mikroregiony, členové 
pracovních skupin, odbory KÚLK, členové rady a zastupitelstva kraje, všechny věcně příslušné výbory 
zastupitelstva a komise rady, předsedové politických stran, ekonomická rada hejtmana kraje, 
subjekty zapojené do Regionálního partnerství Libereckého kraje, veřejnost prostřednictvím inzerce 
v denících atd. Zároveň byly ve všech 10 obcích s rozšířenou působností zorganizovány veřejné 
diskuse k návrhu nového PRLK 2014 – 2020. Z tohoto procesu projednávání obdržel ORREP přibližně
300 připomínek, které byly vypořádány a zveřejněny v dubnu 2014 společně s novou 3. verzí
dokumentu na www.kraj-lbc.cz/prlk.
O průběhu zpracování dokumentu byl průběžně v letech 2013 až 2014 informován výbor 
hospodářského a regionálního rozvoje zastupitelstva kraje, se kterým byla také diskutována například
metodika vymezení hospodářsky podprůměrných a slabých oblastí, vymezení venkova atd. Intenzivní
komunikace probíhala také s jednotlivými odbory KÚLK, které byly stanoveny jako garanti za 
naplňování jednotlivých opatření.
Souběžně se zpracováním PRLK 2014 – 2020 probíhal proces hodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů (SEA). Intenzivní
komunikace se zpracovatelem SEA umožnila úpravu dokumentu tak, aby nepříznivé dopady 
navrhovaných opaření a aktivit PRLK 2014 – 2020 byly již v průběhu zpracování minimalizovány.
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2.3 Struktura Programu rozvoje Libereckého kraje 
2014 – 2020

Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 je z hlediska struktury rozdělen do 5 hlavních částí:

1. SWOT analýza
PRLK nemá analytickou část a SWOT analýza vychází ze zpracované analytické části v 
aktualizované SRLK 2006 – 2020 z roku 2012. Představuje hlavní výstupy z této analýzy a shrnuje 
aktuální stav území Libereckého kraje z hlediska:

1. Ekonomického potenciálu
2. Lidských zdrojů
3. Infrastruktury
4. Životního prostředí
5. Udržitelného rozvoje území a občanské společnosti

SWOT analýza je východiskem pro část návrhovou.

2. Návrhová část
Návrhová část vychází ze SWOT analýzy a navrhuje 5 strategických cílů:

1. Dynamická a konkurenceschopná ekonomika
2. Kvalitní a zdravé lidské zdroje
3. Komplexní a kvalitní infrastruktura
4. Zdravé životní prostředí bez zátěží
5. Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti

Každý strategický cíl obsahuje sadu opatření vedoucích k jeho naplnění. Celkově PRLK 2014 – 2020 
obsahuje 25 opatření, která jsou dále rozpracována dle jednotné struktury na úroveň aktivit, 
indikátorů, vazeb na ostatní opatření a vazeb PRLK na platné Zásady územního rozvoje 
Libereckého kraje.

3. Vymezení hospodářsky podprůměrných a slabých oblastí Libereckého kraje
Smyslem této kapitoly je vymezit ty regiony kraje, které se vyznačují hospodářskými problémy a 
vyžadují podporu za účelem vyváženého rozvoje celého území kraje. Pro vymezení těchto regionů 
byla použita stejná metodika jako v Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 s tím 
rozdílem, že byla použita nejaktuálnější dostupná data o území a obyvatelstvu v době zpracování 
dokumentu. 

4. Vymezení venkovských oblasti Libereckého kraje
Cílem této kapitoly je na základě analýzy území specifikovat venkovské oblasti a ověřit správné 
územní i věcné zaměření Programu obnovy venkova, který je součástí Dotačního fondu 
Libereckého kraje. 

5. Implementační část
Tato kapitola obsahuje postup při naplňování a realizaci PRLK 2014 – 2020. Určuje garanty za 
plnění jednotlivých opatření programu, informace o „souladu“ s PRLK 2014 – 2020, systém jeho 
průběžného monitoringu a nastavení měřitelných indikátorů (ukazatelů). Součástí této kapitoly je 
také přehled finančních zdrojů, ze kterých je možné v období 2014 – 2020 opatření a aktivity 
programu realizovat v členění na finanční zdroje evropské, národní a krajské. 
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3 VÝCHODISKA
PRO POŘIZOVÁNÍ 
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Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj je jedním z regionů EU a že jeho vývoj probíhá v kontextu 
s vývojem v celé EU a ČR, je nezbytné, aby při plánování svého rozvoje reagoval nejen na situaci v ČR, 
ale i na nové trendy hospodářského rozvoje v evropském prostoru a v hlavních politikách EU. Při 
tvorbě nových strategických dokumentů kraje na období 2014 – 2020 jsou hlavními východisky 
dokumenty na evropské, národní a krajské úrovni, které stanovují strategické cíle EU, ČR a kraje a 
vytvářejí tak obecný rámec pro formulaci vize a strategických cílů Libereckého kraje.

3.1 Evropská úroveň

Zásadním dokumentem, který stanovuje priority EU do roku 2020 je Strategie Evropa 2020 schválena 
Evropskou komisí 3. 3. 2010. Vychází ze zkušeností z celosvětové hospodářské a finanční krize 
v letech 2008 – 2009 a vyzývá ke společnému postupu členských států, kterým chce z EU učinit 
inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění a vykazující vysokou úroveň 
zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Strategie Evropa 2020 předkládá 3 vzájemně se 
posilující priority, které by měly jednotlivé členské státy zapracovat do svých národních strategických 
dokumentů:

1. Inteligentní růst -  rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích
Inteligentní růst znamená posilování znalostí a inovací jako stimulů našeho budoucího růstu. To si 
vyžádá zlepšení kvality našeho vzdělávání, posílení výzkumného úsilí, podporu předávání inovací 
a znalostí po celém území EU, plné využívání informačních a komunikačních technologií a zajištění 
toho, aby se z inovativních nápadů staly nové výrobky a služby a byl tak vytvářen nový růst 
i kvalitní pracovní místa a přispělo se k řešení evropských i celosvětových společenských 
problémů. 

2. Udržitelný růst - podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou 
na zdroje, respektování životního prostředí
Udržitelný růst zahrnuje vytváření udržitelné a konkurenceschopné ekonomiky méně náročné na 
zdroje, plné využívání vedoucího postavení Evropy v soutěži o vývoj nových postupů a technologií, 
a to včetně ekologických technologií, dále urychlení rozvoje inteligentních energetických sítí 
používajících ICT, plné využívání sítí na úrovni EU a posilování konkurenčních výhod našich 
podniků, zejména výroby našich malých a středních podniků, jakož i prostřednictvím 
přesvědčování spotřebitelů o významu účinného využívání zdrojů. Takový přístup pomůže Evropě 
dosáhnout prosperity ve světě s nízkou produkcí uhlíku a omezenými přírodními zdroji, a přitom 
předejít zhoršování životního prostředí, ztrátě biologické rozmanitosti a neudržitelnému využívání 
zdrojů. Za tímto účelem chce EU snížit emise skleníkových plynů o nejméně 20 % oproti úrovním 
roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie ve spotřebě energie na 20 %, zvýšit 
energetickou účinnost o 20 %, zavádět ekologické technologie.

3. Růst podporující začlenění - podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude 
vyznačovat sociální a územní soudržností
Dosáhnout růstu podporujícího začlenění znamená posílit úlohu občanů prostřednictvím vysoké 
úrovně zaměstnanosti, investovat do získávání dovedností, bojovat proti chudobě, modernizovat 
pracovní trhy, odbornou přípravu a systémy sociálního zabezpečení, jež pomohou předvídat 
a zvládat změny, a vybudovat soudržnější společnost. Zásadní je rovněž rozšířit výhody plynoucí 
z hospodářského růstu na všechny části EU, včetně jejích nejvzdálenějších regionů, čímž se posílí 
územní soudržnost. Jde o zajištění přístupu a příležitostí pro každého v průběhu celého života. 
Evropa musí plně využívat potenciálu svých pracovních sil, pokud se má vypořádat s takovými 
problémy, jako je stárnutí obyvatelstva a rostoucí globální konkurence. Bude nezbytné vypracovat 
politiky na podporu rovnosti žen a mužů, aby se zvýšila účast na trhu práce a podpořil se tak růst a 
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sociální soudržnost. Za tímto účelem chce EU dosáhnout toho, aby 75 % obyvatelstva ve věku od 
20 do 64 let bylo zaměstnáno (starší obyvatelé, ženy, vyloučené skupiny obyvatel, migranti) a aby 
se o 25 % snížil počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby.

Cílem Územní agendy Evropské unie 2020 je nastavení strategických směrů pro územní rozvoj, 
podpora zařazení územního rozměru do různých politik na všech úrovních správy a zajištění 
provádění Strategie Evropa 2020 v souladu se zásadami územní soudržnosti. Územní priority rozvoje 
EU jsou následující:

 podpora polycentrického a vyváženého územního rozvoje 

 podpora integrovaného rozvoje měst, venkovských a specifických oblastí

 územní integrace v přeshraničních a nadnárodních funkčních regionech

 zajištění globální konkurenceschopnosti regionů na základě silné místní ekonomiky

 správa a propojení ekologických, krajinných a kulturních hodnot regionů

 integrovaný přístup k rozvoji území

3.2 Národní úroveň

Na národní úrovni je garantem za přípravu ČR na období 2014 - 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR (dále jen MMR), které zodpovídá za přípravu všech národních dokumentů pro nové období a za 
vyjednávání s Evropskou komisí. Za tímto účelem je MMR koordinátorem řady podkladů a analýz 
s cílem definovat rozvojové priority ČR pro čerpání fondů EU po roce 2013 a připravit návrh 
operačních programů pro toto období. Kraje jsou do přípravy těchto dokumentů zapojeny účastí v 
různých pracovních skupinách případně připomínkováním dokumentů, ve kterých obhajují potřeby a 
priority svých regionů.   

Nejvýznamnější národní dokumenty pro stanovení priorit ČR na období 2014 - 2020:
1. Národní program reforem ČR 

Důležitý zdrojový materiál pro formulování cílů a priorit politiky soudržnosti a je příspěvkem ČR 
k plnění cílů Strategie Evropa 2020. Vychází z reformních priorit vlády a zohledňuje doporučení 
Strategie Evropa 2020. Stanovuje reformní opatření ČR v oblasti konsolidace veřejných financí, 
fungujícího trhu práce a sociálního systému, vzdělávání, podpory podnikání, rozvoje digitalizace, 
podpory růstu založeného na výzkumu a inovacích, podpory konkurenceschopnosti šetrné 
k životnímu prostředí a zlepšení dopravní infrastruktury. 

2. Analýza konkurenceschopnosti ČR, Rámec Strategie konkurenceschopnosti a Strategie 
mezinárodní konkurenceschopnosti
V rámci mezinárodní konkurenceschopnosti ČR je zapotřebí prostřednictvím systémových změn 
co nejlépe využít ekonomický potenciál, pružně reagovat na vývoj EU a soustředit se na 
odstranění nedostatků. Jako největší překážky v rozvoji české ekonomiky jsou identifikovány 
špatně fungující instituce veřejné správy (na národní i místní úrovni), nedokončená infrastrukturní 
síť, negativní trendy ve vzdělávání obyvatelstva, prohlubování regionálních rozdílů. Výše uvedené 
dokumenty přináší množství podnětů a návrhů konkrétních opatření, která mají jednotlivé oblasti 
konkurenceschopnosti zlepšit. Navrhují použití modelu konkurenceschopnosti na regionální 
a národní úrovni a měření indexu konkurenceschopnosti pomocí 11 indikátorů:
1. Instituce
2. Makroekonomická stabilita
3. Infrastruktura
4. Zdraví a zdravotnictví, sociální služby
5. Kvalita základního a středoškolského vzdělávání
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6. Vysokoškolské vzdělávání a celoživotní učení
7. Efektivita trhu práce
8. Velikost trhu
9. Technologická připravenost
10. Sofistikované podnikání
11. Inovace

3. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválila vláda ČR usnesením č. 37/2010, je 
nadresortním průřezovým dokumentem, který stanovuje vizi rozvoje ČR do roku 2030. Zahrnuje 
klíčové ekonomické, sociální a environmentální priority a cíle soustředěné do těchto prioritních 
os:
1. Společnost, člověka zdraví
2. Ekonomika a inovace
3. Rozvoj území
4. Krajina
5. Ekosystémy a biodiverzita
6. Stabilní a bezpečná společnost

4. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
Strategii regionálního rozvoje ČR (SRR ČR) schválila vláda ČR usnesením č. 344/2013, je 
koncepčním dokumentem, který formuluje přístupy k rozvoji regionů ČR, vytváří základ regionální 
politiky ČR a dává implikace pro ostatní rozvojové politiky na období 2014 – 2020. SRR ČR
obsahuje vizi do roku 2020:

Česká republika chce být v dlouhodobém horizontu 

 zemí konkurenceschopnou, využívající ve všech svých regionech kvalitní lidské zdroje a 
vzdělávací, výzkumnou a inovační infrastrukturu pro rozvoj znalostní ekonomiky;

 zemí využívající svoji geografickou polohu k prohloubení vazeb a spolupráce ve 
středoevropském prostoru;

 zemí rozvíjející udržitelným způsobem pozitivní (žádoucí) specifika jednotlivých regionů a 
podporující jejich vnitřní hospodářskou, sociální a environmentální soudržnost;

 zemí s funkčními vazbami mezi venkovskými a městskými oblastmi, chránící své přírodní, 
krajinné a kulturní hodnoty a vhodně využívající jejich potenciál.

Hlavní důraz dlouhodobé vize SRR ČR je kladen na rozvoj regionální konkurenceschopnosti 
(založené na využití vědeckotechnických, sociálně-ekonomických, kulturních a přírodních 
předpokladů regionů) a rozvoj dynamické územní vyváženosti (infrastrukturní – zejména dopravní, 
demografické, sídelní a ekologické). Současně s tím je nezbytné reflektovat hlavní sociální 
vývojové tendence (stárnutí obyvatel, změny demografického chování, změny životního stylu 
apod.) a globální výzvy (ekonomické i přírodní). 

Přehled prioritních oblastí Strategie regionálního rozvoje České republiky: 

Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnost (růstový cíl)
P.1  Rozvoj regionálních center a jejich zázemí
P.2  Rozvoj infrastruktury podmiňující růst regionální konkurenceschopnosti

Prioritní oblast Územní soudržnost (vyrovnávací cíl)
P.3  Řešení sociálních problémů měst
P.4  Vyvážený socioekonomický rozvoj území mimo regionální centra
P.5  Stabilizace periferních území
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Prioritní oblast Environmentální udržitelnost (preventivní cíl)
P.6  Využívání přírodního a krajinného potenciálu v regionech a omezení negativních dopadů 

rozvoje regionů na životní prostředí
P.7  Podpora preventivních a adaptačních opatření proti rizikům přírodního a antropogenního 

původu

Prioritní oblast Veřejná správa a spolupráce (institucionální cíl)
P.8  Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů
P.9  Podpora koncepčního rozvoje a spolupráce na regionální a místní úrovni

Strategie regionálního rozvoje České republiky společně s Politikou územního rozvoje ČR, což je 
hlavní územně plánovací dokument na národní úrovni, jsou důležitými nástroji pro koordinaci 
územního rozvoje na celostátní úrovni.

3.3 Krajská úroveň

Na krajské úrovni je mezi východisky pro zpracování programu rozvoje kraje třeba zmínit především 
Strategii rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020, dále pak Strategické směry rozvoje NUTS II 
Severovýchod a Problémovou analýzu potřeb Libereckého kraje.

1. Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020
SRLK 2006 – 2020 představuje dlouhodobý strategický dokument, jehož hlavním smyslem je 
stanovit vizi Libereckého kraje do roku 2020, definovat hlavní strategické cíle a navrhnout 
opatření, kterými lze daných cílů dosáhnout.

2. Strategické směry rozvoje NUTS II Severovýchod 
Dokument obsahuje syntézu strategií rozvoje krajů Libereckého, Královéhradeckého a 
Pardubického a navrhuje 4 společné prioritní směry rozvoje regionu soudržnosti Severovýchod:

 Prioritní směr 1 – Konkurenceschopná ekonomika

 Prioritní směr 2 – Infrastruktura

 Prioritní směr 3 – Sociální prostředí a zdraví

 Prioritní směr 4 – Udržitelný rozvoj území a občanská společnost

3. Problémová analýza potřeb Libereckého kraje
Dokument se opírá o metodiku schválenou Radou Asociací krajů ČR, usnesením ze dne 
25. 11. 2011, která vychází z toho, že hlavní pomoc ze strukturálních fondů v dalším 
programovacím období by měla být zaměřena na podporu konkurenceschopnosti regionů. 
Metoda výpočtu indexu regionální konkurenceschopnosti krajů a regionů soudržnosti ČR je 
definována 11 pilíři indexu konkurenceschopnosti:

1. Instituce
2. Makroekonomická stabilita
3. Infrastruktura
4. Zdraví a zdravotnictví, sociální služby
5. Kvalita základního a středoškolského vzdělávání
6. Vysokoškolské vzdělávání a celoživotní učení
7. Efektivita trhu práce
8. Velikost trhu
9. Technologická připravenost
10. Sofistikované podnikání
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11. Inovace

Kraje doplnily výše uvedených 11 pilířů o další 2 témata, která jsou pro kraje důležitá:
1. Venkov
2. Cestovní ruch

Pro každý pilíř jsou navrženy indikátory, které umožňují výpočet „Indexu konkurenceschopnosti 
regionu“, který charakterizuje regionální rozdíly a může pomoci hledat nástroje na jejich ovlivnění. 
V uvedeném dokumentu jsou pro jednotlivé pilíře konkurenceschopnosti vypočteny konkrétní 
hodnoty Libereckého kraje i ostatních krajů ČR a zároveň stanoveny hlavní problémy Libereckého 
kraje, které je potřeba v novém období řešit. 

Při zpracování PRLK 2014 – 2020 byly důležitým podkladem také další resortní dokumenty
zpracované jednotlivými odbory Krajského úřadu Libereckého kraje:

Dokumenty odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
Strategie inteligentní specializace (S3)
Regionální inovační strategie
Regionální surovinová politika LK
Strategie udržitelného rozvoje LK 2006 – 2020 

Dokumenty odboru životního prostředí a zemědělství
Plán oblasti povodní Horního a Středního Labe
Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe
Plán odpadového hospodářství LK
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK
Koncepce ochrany přírody a krajiny LK
Koncepce ochrany před povodněmi LK
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší LK
Povodňový plán LK
Krajský lesnický program
Krajská koncepce zemědělství LK
Program ochrany půdy 
Strategická migrační studie pro LK

Dokumenty odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Program rozvoje cestovního ruchu
Koncepce účinnější podpory památkové péče v LK

Dokumenty odboru dopravy
Program rozvoje cyklistické dopravy LK
Analýza stavu dopravy v LK
Doprava v LK
Akční plány snižování hluku na silnicích II. a III. třídy v LK
Plán dopravní obslužnosti
Strategie bezpečnosti silničního provozu LK 2012 – 2020 
Optimalizace pořadí realizace silničních obchvatů vybraných měst v LK na silnicích II. a III. třídy
Kategorizace silnic II. a III. třídy

Dokumenty odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
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Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK
Koncepce vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
Strategie podpory sportu v LK 2014 – 2016 
Dokumenty odboru sociálních věcí
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb LK
Analýza plánů rozvoje sociálních služeb
Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto lokalitách v LK

Dokumenty odboru zdravotnictví
Zdravotní politika LK – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel LK

Dokumenty odboru kancelář hejtmana
Koncepce výstavby a rozvoje informačních systémů krizového řízení a integrovaného záchranného 
systému LK
Povodňový plán
Havarijní plán LK
Krizový plán LK

Dokumenty oddělení sekretariát ředitele
Územně energetická koncepce LK

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu
Zásady územního rozvoje LK
Územně analytické podklady LK
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4 SWOT ANALÝZA
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4.1 Analýza současného stavu

Analýzu současného stavu obsahuje aktualizovaná Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 a 
z výsledků této analýzy je zpracována SWOT analýza, kterou PRLK 2014 – 2020 přebírá. Vychází 
z aktuálních dokumentů pro období 2014 – 2020 na evropské, národní a krajské úrovni a shrnuje 
aktuální stav území Libereckého kraje z hlediska:

 Ekonomického potenciálu

 Lidských zdrojů

 Infrastruktury

 Životního prostředí

 Udržitelného rozvoje území a občanské společnosti

SWOT analýza je východiskem pro část návrhovou.

4.2 SWOT analýza

A – EKONOMICKÝ POTENCIÁL

SILNÉ STRÁNKY

 silná tradice a pozice zpracovatelského průmyslu
 geografická poloha vhodná pro rozvoj přeshraniční a mezinárodní spolupráce
 ložiska strategické energetické suroviny a dalších surovin republikového významu
 rozvoj perspektivních odvětví vytvářejících vyšší přidanou hodnotu
 přítomnost podnikatelských subjektů se zahraničním kapitálem
 výrazný podíl vrstvy malých a středních podnikatelských subjektů
 rozvinutý sektor tržních a logistických služeb
 tradiční průmyslové činnosti založené na místním know-how s vysokou konkurenceschopností
 tradice vědy a výzkumu
 rozšiřující se kapacity infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
 zvyšující se počet osob zaměstnaných ve výzkumu a vývoji
 rostoucí výdaje na výzkum a vývoj a inovace
 koncepční podpora prostředí příznivého výzkumu, vývoji a inovacím ze strany regionální 

samosprávy
 zapojení podnikatelských subjektů do klastrových iniciativ
 existence rozvojových ploch – průmyslové zóny, greenfields, brownfields
 nadprůměrný podíl lesní půdy v porovnání s ČR 
 vysoký podíl travních porostů vhodných k chovu skotu, koz a ovcí 
 rozvíjející se sektor služeb
 rozvoj sociálního podnikání
 výhodná poloha pro rozvoj přeshraničního cestovního ruchu 
 příznivé přírodní a kulturně-historické podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
 velký potenciál ubytovací kapacity v atraktivních turistických střediscích
 pestrá nabídka individuálního ubytování 
 rostoucí síť informačních center a informačních systémů pro turisty, hustá síť značených 

turistických tras, cyklotras a běžeckých tratí
 rychlé silniční dopravní spojení Praha - Liberec jako důležitý faktor rozvoje cestovního ruchu v LK
 vysoká návratnost návštěvníků
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SLABÉ STRÁNKY

 malé využití brownfields v urbanizovaných území
 nižší úroveň HDP ve srovnání s průměrem ČR
 rezervy v rozvoji nástrojů podpory inovačních procesů 
 rezervy ve spolupráci mezi MSP a vysokými školami či institucemi výzkumu a vývoje
 silná koncentrace ekonomické činnosti a pracovních příležitostí do několika málo center kraje
 silné jednostranné zaměření ekonomiky na automobilový průmysl
 existence regionálních rozdílů v oblasti hospodářského rozvoje 
 neexistence podnikatelských inkubátorů
 nízký počet podniků v sofistikovaných oborech
 snižování reinvestovaného zisku z přímých zahraničních investic
 nízký počet inovujících podniků
 nedostatečné využívání dobrovolných přístupů udržitelné výroby a spotřeby      
 velký rozsah a počet nefunkčních a nevyužívaných ploch a objektů (brownfields) postižených 

starými ekologickými zátěžemi a jejich obtížná revitalizace
 nízká kvalita základních a nedostatek doplňkových služeb v cestovním ruchu, absence ucelených 

produktů cestovního ruchu a velký negativní vliv sezónnosti na rozsah nabízených služeb
 chybějící územní studie základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v LK
 přetížení atraktivních středisek cestovního ruchu
 absence rozdělení kompetencí a financování destinačního managementu pro rozvoj cestovního 

ruchu 
 nízká kvalita služeb v cestovním ruchu
 nedostatečná koordinace a spolupráce mezi subjekty komerční a veřejné sféry v cestovním 

ruchu
 absence moderních marketingových forem prodeje 
 neucelená prezentace subjektů Libereckého kraje v oblasti cestovního ruchu, nedostatečná 

prezentace v sousedních státech
 nevyužitý potenciál bývalého vojenského prostoru Ralsko

PŘÍLEŽITOSTI

 existence programů na podporu malého a středního podnikání a přílivu průmyslových investic
 efektivní využívání finančních nástrojů EU k realizaci politiky soudržnosti 
 zaměření politik na úrovni ČR i EU k rozvoji nástrojů posilování konkurenceschopnosti 

ekonomik, potažmo regionů
 podpora energetických a materiálově šetrných technologií a postupů, zvyšování energetické 

účinnosti, snižování environmentální zátěže
 nové využití brownfields
 podpora nástrojů pro inovační podnikání, rozvoj výzkumu a vývoje, transfer znalostí mezi 

podnikatelským a akademickým sektorem
 rozvoj informačních a komunikačních technologií
 těžba strategických surovin šetrným způsobem
 zájem investorů o realizace svých podnikatelských záměrů v areálech brownfields
 využití potenciálu méně zatížených, turisticky zajímavých území pro rozvoj cestovního ruchu
 zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu
 růst počtu kvalifikované pracovní síly v cestovním ruchu
 potenciál pro rozvoj alternativních forem turistiky
 využití mimosezonních období pro rozvoj dalších forem cestovního ruchu
 využití potenciálu rozvoje mimoprodukční funkce zemědělství 
 využití potenciálu rozvoje ekologického zemědělství
 certifikace ubytovatelů z hlediska kvality poskytovaných služeb
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OHROŽENÍ

 hospodářská krize
 snižování zásob nerostného bohatství pro budoucí generace vlivem nešetrného hospodaření s 

ním
 obnovení těžby uranu technologií nešetrnou k životnímu prostředí a ohrožující zejména zásoby 

podzemních vod
 strukturální problémy v klíčových průmyslových odvětvích
 nízká úspěšnost subjektů v Libereckém kraji při čerpání republikových a evropských dotačních 

programů
 preference investičních záměrů "na zelené louce"
 odliv zahraničního kapitálu
 další nekoordinovaný rozvoj stavební činnosti na úkor zemědělské a lesní půdy, výrazné ubývání 

volné krajiny na úkor zástavby
 zastavení či zpomalení procesu restrukturalizace zemědělství
 nekoncepční státní zemědělská politika  
 chybějící limity pro stanovení zatíženosti území cestovním ruchem
 pokles návštěvnosti a atraktivity LK pro cestovní ruch z důvodu nedostatečné kvality služeb
 pomalá nebo neefektivní revitalizace dosud velkého množství nevyužívaných a chátrajících 

ploch a objektů, včetně pomalé sanace starých ekologických zátěží
 nedostatečná podpora využití místních zdrojů pro rozvoj obcí a mikroregionů
 podpora investic s nízkou přidanou hodnotou
 útlum malého a středního podnikání v souvislosti s hospodářskou politikou státu

B – LIDSKÉ ZDROJE

SILNÉ STRÁNKY

 vysoká porodnost v porovnání s ČR
 pokles úmrtnosti, rostoucí naděje na dožití v porovnání s ČR
 příznivá věková struktura obyvatel ve srovnání s ČR
 koncepční řízení oblasti veřejného zdraví a zdravotnictví v LK (Zdravotní politika Libereckého 

kraje - dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel LK…)
 specializovaná a superspecializovaná zdravotní péče soustředěná do vybraných center; 

poskytovatelé zdravotní péče s nadregionálním významem
 poskytovatelé zdravotní péče s nadregionálním významem
 dobrá úroveň poskytování zdravotnických služeb (využívání nové přístrojové techniky, léků a 

kvalifikace personálu)
 dobrá dostupnost zdravotní péče a dostatečná kapacita zdravotnických zařízení
 činnost nestátních neziskových organizací zaměřených na podporu zdraví obyvatelstva
 velmi vhodné přírodní podmínky pro rozvoj sportovních aktivit
 kvalifikovaná pracovní síla ve vybraných odvětvích (sklářství, bižuterní průmysl)
 optimální dopravní dostupnost škol a školských zařízení
 velmi dobré zastoupení odborných škol, zejména se zaměřením na technické a 

uměleckoprůmyslové obory
 existence vysoké školy univerzitního typu 
 koordinační činnost v oblasti dalšího vzdělávání
 konání kulturních a sportovních akcí nadregionálního významu 
 aktivní činnost spolků a občanských sdružení v oblasti kultury, sportu, požární ochrany a 

bezpečnosti a dalších volnočasových aktivit
 koncepční řízení rozvoje informačního systému krizového řízení a integrovaného záchranného 
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systému Libereckého kraje, včetně systému prevence kriminality
 existence rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb jako jednoho z nástrojů pro získání 

dotací 
 zavedený systém kontroly kvality sociálních služeb
 spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb s cílem zajištění dostupnosti 

a efektivity sociálních služeb formou komunitního plánování
 existence Datového centra sociálních služeb LK
 fungující systém spolufinancování protidrogových služeb ze strany státu, kraje a obcí
 zapojení některých poskytovatelů sociálních služeb do čerpání prostředků z ESF v rámci 

individuálních projektů
 koncepční přístup Libereckého kraje k řešení problémů „sociálně vyloučených lokalit“
 existující metodika zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v LK, který je 

nástrojem pro získávání dotací
 růst poptávky po bydlení, především v zázemí větších měst (Liberecko, Jablonecko)
 rostoucí počet rozestavěných a dokončených bytů

SLABÉ STRÁNKY

 nevyvážený systém financování zdravotní péče vyznačující se mj. podfinancováním investičních 
potřeb

 nefungující meziresortní spolupráce zejména s resorty zdravotnictví a školství, nepropojenost 
systému zdravotnictví a sociální péče

 pokračující úbytek pracovních míst na venkově
 vyšší míra nezaměstnanosti ve srovnání s úrovní v celé ČR a existence oblastí s nepříznivými 

ukazateli zaměstnanosti a existence regionů se soustředěnou podporou státu
 snižování počtu volných pracovních míst současně s rostoucím počtem nezaměstnaných
 nižší úroveň vzdělanosti oproti průměru ČR
 neexistence silných vzdělávacích center zaměřených na víceoborové vzdělávání
 síť škol není přizpůsobena demografickému vývoji
 nesoulad nabídky oborů vzdělání s požadavky trhu práce
 nedostatečně rozvinutý systém dalšího vzdělávání a celoživotního učení (rekvalifikace, kurzy, 

zvyšování kvalifikace pedagogů)
 nedostatečné materiální zabezpečení chodu škol a školských zařízení
 vysoký podíl nedostatečně kvalifikovaných pedagogů 
 špatný technický stav mnohých kulturních a sportovních zařízení 
 nedostatečné personální zabezpečení řešení prevence kriminality na obcích
 nedostatečná pozornost obcí věnovaná přípravě na mimořádné události a krizové situace
 nedostatečné a zastaralé technické a materiální vybavení ostatních složek IZS
 nedostatečná kapacita zdravotně sociálních lůžek
 nevhodná struktura lůžek následné péče
 nevhodné rozmístění poskytovatelů domácí zdravotní péče na území LK 
 chybějící analýzy potřebnosti a dostupnosti služeb pro vybrané cílové skupiny či druhy sociálních 

služeb
 v některých regionech LK omezená dostupnost určitých druhů sociálních služeb
 chybějící alternativy k ústavní péči
 nedostatečný systém péče o chronicky duševně nemocné 
 malé procento využití příspěvku na péči v sociálních službách a nedostatečný systém jeho 

kontroly
 rozdílná míra požadovaných úhrad za sociální služby od jejich uživatelů
 nedostatečné povědomí uživatelů o informačních zdrojích o sociálních službách
 nevhodné využívání některých památek
 slabě rozvinutý systém vzdělávání malých a středních podnikatelských subjektů (školení a kurzy 
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pro management firem, poradenství začínajícím podnikatelům apod.)
 rezervy v tvorbě a využívání nástrojů k začleňování specifických skupin na trh práce
 nerovnoměrná věková struktura obyvatelstva na území Libereckého kraje
 poměrně starý bytový fond
 nekoncepční rozvoj bydlení
 nežádoucí rozvoj suburbanizace
 trvající dlouhodobá obnova území postižených povodněmi nebo jinou živelnou pohromou
 úbytek obyvatel ve východní části kraje

PŘÍLEŽITOSTI

 podpora neformálního a informálního vzdělávání a osvěty ze státní úrovně
 spolupráce institucí na trhu práce s ohledem na potřebu efektivní realizace aktivní politiky 

zaměstnanosti
 podpora státu při posilování počítačové, finanční, jazykové a další gramotnosti obyvatel a 

rozvoje klíčových kompetencí
 realizace programů prevence před dlouhodobou nezaměstnaností
 rozvoj místních specifických výrob ve vazbě na příslušné obory vzdělání
 rozvoj systému celoživotního učení (se zapojením středních škol i vysoké školy) pro zvýšení 

vzdělanosti a uplatnitelnosti obyvatel
 efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví kraje
 rostoucí vnější tlak na efektivitu vzdělávací soustavy s ohledem na vynakládané veřejné 

prostředky
 využití potenciálu Technické univerzity v Liberci
 využití prostředků z projektů EU ke vzdělávání, zvyšování kvality apod.
 podpora procesu transformace a deinstitucionalizace některých rezidenčních sociálních služeb z 

úrovně státu a EU
 prohlubující se liberalizace trhu práce, odstraňování bariér přeshraniční a mezinárodní mobility 

pracovních sil
 trend podpory politiky flexicurity na úrovni EU i ČR
 zapojení do projektů přeshraniční spolupráce v rámci krizového a havarijního plánování
 výchova občanů k péči o vlastní zdraví
 zefektivnění celého systému zdravotnické péče 
 rozšiřování systému certifikace a řízení kvality v zařízeních zdravotní péče

OHROŽENÍ

 velmi složitá a nepřehledná zdravotnická legislativa a prováděcích předpisů vč. neznámého 
budoucího řešení

 neprovedení restrukturalizace lůžkových kapacit
 pokles počtu všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v důsledku 

jejich stárnutí
 zvyšování nákladů na poskytování zdravotních a sociálních služeb
 nedostatek finančních prostředků ve zdravotnictví, zejména ve vztahu k investicím do 

nezbytných rekonstrukcí a nákupu nákladné přístrojové techniky (včetně středisek záchranné a 
horské služby) 

 zvyšování disproporce v rozmístění odborných ambulantních lékařů v okresech LK, snižující se 
dostupnost lékařských služeb

 podcenění profesionální přípravy a všech stupňů vzdělávání obyvatelstva
 negativní změny životního stylu, zejména u mládeže
 růst nezaměstnanosti, především dlouhodobé 
 nedostatečná podpora adaptability a mobility pracovní síly ze strany státu i občanů
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 zvyšování nedostatku zručných řemeslníků a kvalifikovaných technických odborníků
 trvalá existence kriminálních a patologických jevů
 nevhodná vládní strategie v oblasti prevence kriminality
 snižující se objemy finančních prostředků na podporu programů prevence kriminality ze státní 

úrovně
 klesající zájem občanů o dobrovolnou činnost v záchranných složkách (jednotky dobrovolných 

hasičů, Český červený kříž apod.)
 nízká míra čerpání prostředků z fondů EU ze strany obcí (samospráv) na sociální služby
 nečekané dopady změny legislativy a sociální reformy
 rostoucí počet sociálně vyloučených osob a lokalit (růst chudoby a nezaměstnanosti)
 zneužívání sociálních služeb neoprávněnými uživateli
 nestabilita kvalifikovaného personálu v sociálních službách
 nestabilní systém financování sociálních služeb
 pokračující stárnutí obyvatel
 živelná výstavba zejména v blízkosti velkých měst („urban sprawl“)
 další zastarávání a zhoršování stavu bytového fondu
 zánik místních tradic, devastace kulturních hodnot 
 zhoršování stavebně-technického stavu památek

C - INFRASTRUKTURA

SILNÉ STRÁNKY

 hustá silniční a železniční síť kraje
 kvalitní silniční spojení a dostupnost hlavního města Prahy
 hustá síť a výskyt cyklistických tras celostátního a mezinárodního významu 
 existence specifického druhu dopravní infrastruktury a dopravních prostředků v kraji jako 

nadstandardu veřejné dopravy – lanové dráhy, cyklobusy, skibusy
 dobrá průchodnost hranic s Polskou republikou a Německem
 dostatečné množství železničních hraničních spojení s Polskem a Německem (3 přejezdy)
 vhodné přírodní podmínky pro rozvoj cykloturistiky
 existence integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – IDOL s účelem optimalizace 

systému veřejné dopravy
 vysoký podíl pokrytí území kraje elektrickou sítí
 dostatečné zásobování teplem 
 kapacitní rezervy zemního plynu pro dodávky tepla
 soběstačnost kraje z hlediska zdrojů kvalitní pitné vody

SLABÉ STRÁNKY

 omezené podmínky pro výstavbu přeshraniční dopravní infrastruktury s Německem -
fyzickogeografické bariéry

 nedostačující napojení na mezinárodní dopravní koridory (silniční i železniční)
 absence veřejného letiště s celoročním provozem
 nedostatečné silniční propojení Liberec - Nový Bor - Ústí nad Labem
 nedostatečné silniční rychlostní spojení Liberec - Hradec Králové - Pardubice
 přetíženost úseků hlavní silniční sítě, špatná přístupnost k hranicím státu 
 zhoršená dopravní dostupnost Liberce z okrajových částí kraje
 absence přímého železničního napojení na mezinárodní vysokorychlostní sítě
 nevyhovující technický stav železničních tratí, jejich snížená propustnost, nízká přepravní 
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rychlost a dlouhé jízdní doby
 špatný stav místních komunikací a komunikací II. a III. třídy
 vysoké dopravní zatížení měst a obcí, nedostatek obchvatů
 nedostatečná dopravní obslužnost části území veřejnou hromadnou dopravou, zejména o 

sobotách a nedělích
 nedostatečné řešení dopravy v klidu
 vysoký podíl souběhu cyklistické a silniční automobilové dopravy omezující využití cyklodopravy 

pro cestu za prací
 neudržované značení cyklotras
 značné stáří vodovodních sítí, ztráty při distribuci
 vysoká závislost na povrchových zdrojích pitné vody (snadná zranitelnost)
 nízký podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci, velké množství 

objektů s nevyhovujícím způsobem čištění odpadních vod 
 pomalý proces zavádění nových informačních a komunikačních technologií
 velmi omezená výroba elektrické energie na území kraje, závislost na importu
 nízké využívání obnovitelných zdrojů  
 nedostatečná podpora místních zdrojů pro energetickou soběstačnost
 omezená kapacita distribuční rozvodné sítě elektrické energie do Liberce a Jablonce nad Nisou
 nevyhovující technologie velkých soustav centrálního zásobování teplem, vysoké ztráty tepelné 

energie v parních rozvodech v centrálních systémech zásobování teplem v Liberci a Jablonci nad 
Nisou

 nedostatečné a neefektivní naplňování energetické politiky, jež by prioritně upřednostňovala 
energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie (nedostatečné propojení a 
rovnováha s ekonomickými nástroji)

 podprůměrné připojení obcí na veřejný vodovod v porovnání s průměrem ČR

PŘÍLEŽITOSTI

 dobudování, celková modernizace a optimalizace železniční sítě a železničních dopravních 
prostředků (trend)

 dobudování, modernizace hlavních silničních tahů, napojení kraje na dálniční systém EU
 možnost čerpání velkých finančních prostředků z fondů EU na rozvoj dopravní a technické 

infrastruktury
 podpora alternativních typů dopravy, typů šetrných k životnímu prostředí a veřejnému zdraví 
 podpora rozvoje kombinované dopravy a přesunu nákladní dopravy na železnici
 důsledné zavádění ekoefektivity vedoucí k energetickým úsporám
 využití potenciálu obnovitelných zdrojů
 zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie, rozšíření rozvodných sítí, 
 zvyšování podílu čištění odpadních vod budováním kanalizačních systémů a ČOV v obcích
 rychlejší a plynulá aplikace nových informačních a komunikačních technologií mezi všechny 

vrstvy obyvatel a do všech částí kraje
 využití a rozvoj informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě

OHROŽENÍ

 zhoršená dopravní dostupnost a obslužnost může prohloubit marginalizaci okrajových území 
kraje, zejména v příhraničních oblastech

 zvyšování přeprav v individuální automobilové dopravě, její koncentrace zejména ve větších 
městech

 útlum rozvoje regionu odkládáním dostavby páteřních tras kraje a jeho napojení na mezinárodní 
dopravní síť

 vysoká intenzita individuální automobilové dopravy vedoucí ke zhoršování dopravní obslužnosti 
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a poklesu významu veřejné hromadné dopravy
 dlouhodobě setrvávající nevyhovující technický stav silniční, železniční a cykloturistické 

infrastruktury
 nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj dopravní infrastruktury, rušení železničních 

tratí, omezování provozu
 omezená kapacita elektrorozvodných distribučních sítí brzdící rozvoj výroby a obchodních 

služeb
 neřízený rozpad systémů centrálních dodávek tepla v důsledku vysokých ztrát tepla v parních 

rozvodech a zvyšování ceny pro konečného spotřebitele
 negativní změny kvality a kvantity podzemních a povrchových vod v souvislosti s těžbou uhlí v 

dole Turów a s nevhodným hospodařením v krajině
 zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod vlivem znečištění odpadními vodami
 situování větrných a fotovoltaických elektráren v území s negativním vlivem na krajinný ráz

D – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SILNÉ STRÁNKY

 bohaté přírodní zdroje (voda, půda, biomasa, sklářské písky, uran, atd.)
 značná část území LK leží v území s vysokým srážkovým úhrnem, hustá síť vodních toků
 zpracované dokumenty v oblasti vodního hospodářství (Plán oblasti povodí, Povodňový plán aj.)
 hodnotné krajinné a přírodní prostředí, relativně zachovalý krajinný ráz 
 pestrost zastoupených krajinných typů – roviny, hory, vodní plochy, skalní města, jeskyně, 

krasové tvary aj.
 koncepční řízení a stanovení cílů v oblasti životního prostředí z úrovně kraje
 příznivý stav kvality ovzduší, výrazné snížení množství emisí od poloviny 90. let
 malá míra znečištění povrchových vod v současné době
 existence klíčového zařízení pro koncové nakládání se směsnými komunálními odpady (zařízení 

na energetické využívání odpadů)
 rostoucí podíl tříděného odpadu, zřizování sběrných dvorů
 značná rozloha chráněných území (vysoká koncentrace a plošný rozsah území v zájmech 

tuzemské i mezinárodní obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny)
 vysoká biodiverzita na velké části kraje
 vysoká lesnatost
 pestré klimatické, půdní a produkční podmínky umožňující různorodost zemědělského 

hospodaření
 rozvinutý systém environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 významné zastoupení nestátních neziskových organizací působících v oblasti životního prostředí
 velký rozsah chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV)

SLABÉ STRÁNKY

 rostoucí zatížení hlukem, především v obcích ležících na významných dopravních tazích
 velký rozsah a počet nevyužitelných, zdevastovaných ploch a objektů brownfields
 nedostatečná úroveň investic do úspor tepla a elektrické energie
 významný stupeň znečištění Lužické Nisy těžkými kovy
 nedostatečný rozsah živočišné výroby mající vliv na zanedbanost travních porostů a zatravněné 

orné půdy
 omezující podmínky zemědělského hospodaření ve velkoplošně zvláště chráněných územích
 poměrně vysoký podíl nevyužité zemědělské půdy
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 pokračující trend výstavby na zemědělské půdě před preferencí ploch brownfields
 stále nedostatečná prevence vzniku odpadů
 slabé využití tříděných odpadů, převažující skládkování v LK
 přítomnost četných ekologických zátěží
 přetrvávající ekologické zátěže v oblastech bývalé těžby uranu
 narušená biodiverzita a ekologická stabilita v některých oblastech kraje, značné rozšíření 

invazních druhů rostlin, zejména podél největších vodních toků
 minimální pěstební péče o prvky nelesní zeleně
 místně narušené či nedostatečně zabezpečené hydrologické vazby v krajině a snížená 

ekologicko-stabilizační funkce velké části vodních toků 
 nahrazení původních lesních společenstev smrkovými monokulturami – polomy, nižší odolnost 

vůči různým škůdcům (kůrovec) a vůči imisím (viz odlesnění hřebenů Jizerských hor a Krkonoš v 
80. letech)

 významná kontaminace podzemních vod starými ekologickými zátěžemi, hnojivy ze zemědělství, 
odpadními látkami z průmyslu, nedostatečně čištěnou odpadní vodou ze sídel atd.

 nízká podpora úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů

PŘÍLEŽITOSTI

 rozvoj technologií šetrných k životnímu prostředí a veřejnému zdraví
 existence systému priorit v nakládání s odpady na úrovni EU
 navýšení finančních prostředků na zlepšení a navýšení podílu čištěných odpadních vod
 dlouhodobé snižování znečištění povrchových i podzemních vod
 legislativní velkoplošná ochrana nejvýznamnějších vodních zdrojů (chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod) a území v oblasti ochrany přírody
 posilování mimoprodukčních funkcí zemědělství

OHROŽENÍ

 opětovný nárůst produkce emisí z malých zdrojů znečištění v důsledku zdražování ušlechtilých 
paliv

 snižování zásob nerostného bohatství jejich nehospodárným využíváním 
 fragmentace krajiny liniovými stavbami, likvidace vazeb a možností migrace v krajině
 další rozvoj stavební činnosti na úkor zemědělské půdy
 pokračující acidifikace půdy (kyselost) a její degradace
 dlouhotrvající sanace území po těžbě uranu
 šíření geograficky nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů
 nedostatečné pochopení důvodů ochrany přírody a krajiny ze strany obyvatel kraje
 trvající imisní zatížení vlivem zahraničních zdrojů (elektrárna Turów)
 zvýšený výskyt extrémních klimatických jevů
 nedostatečná ochrana jímacích území zdrojů pitné vody
 narušení krajinného rázu antropogenní činností 
 opomíjení krajinotvorné funkce zemědělství
 zhoršení životního prostředí v kraji v důsledku chybějící technické infrastruktury
 pokračující trend nedostatečné péče o kulturní krajinu (zejména na Frýdlantsku a Českolipsku)
 nedořešení protipovodňových opatření zejména na Jizeře, Smědé, Ploučnici a Svitávce - nárůst 

lokálních záplav
 nedostatek finančních prostředků pro podporu odstranění starých ekologických zátěží
 negativní vliv neobhospodařované zemědělské půdy na krajinný ráz, další pokles zemědělské 

půdy vedoucí k devastaci krajinného rázu
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E – UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

SILNÉ STRÁNKY

 výhodná centrální poloha ve středoevropském kontextu, hraniční oblast s Polskem a 
Německem, vysoký potenciál přeshraniční spolupráce

 stálé zastoupení Libereckého kraje v Bruselu 
 úzká spolupráce s kraji v rámci NUTS II Severovýchod 
 úzká spolupráce s kraji v rámci Asociace krajů ČR
 členství v Euroregionu Nisa
 dlouhodobá spolupráce obcí, kraje a ústředních orgánů s německými a polskými partnery
 fungující spolupráce i s ne přímo sousedícími zahraničními regiony 
 aktivní zapojení veřejné správy do různých forem vzájemné spolupráce s podnikatelskými a 

neziskovými subjekty a vysokými školami
 pořizování, realizace a pravidelná aktualizace krajských koncepčních dokumentů
 uplatňování principů udržitelného rozvoje při tvorbě, implementaci a monitoringu krajských 

koncepčních dokumentů
 zvyšující se zájem samospráv a neziskových organizací o uplatňování principů udržitelného 

rozvoje na místní úrovni (místní Agendu 21)

SLABÉ STRÁNKY

 nedořešená realizace komplexních pozemkových úprav 
 nedostatečné pokrytí území kraje platnými územními plány a strategickými dokumenty obcí
 nízký počet digitálních územních plánů zpracovaných dle standardů Libereckého kraje
 nedostatečná péče o veřejná prostranství ve městech a obcích kraje
 rezervy v transparentnosti procesů veřejné správy, v její efektivitě a rychlosti
 rezervy v kvalifikaci a kompetencích zástupců veřejné správy
 rezervy v informačním a technologickém vybavení veřejné správy na všech úrovních
 neexistence managementu udržitelného rozvoje na regionální úrovni i na úrovni obcí 

s rozšířenou působností
 existence specifických problémů venkova a periferií
 60 % rozlohy kraje tvoří hospodářsky slabé oblasti vymezované LK
 43 % rozlohy kraje tvoří regiony se soustředěnou podporou státu vymezované MMR

PŘÍLEŽITOSTI

 možnost využívat finanční prostředky EU ke spolupráci s kraji a zahraničními partnery v rámci 
nově vznikajícího ESÚS (Evropského seskupení pro územní spolupráci)

 vyšší využití principů plánování rozvoje území na obecní a regionální úrovni
 zvyšování kvality a efektivity centrálních orgánů, územně samosprávných celků a municipalit
 vyšší podpora rozvoje regionálních center osídlení
 využívání zapojování veřejnosti při tvorbě strategických dokumentů kraje a obcí
 zvyšující se realizace projektů typu PPP (public-private partnership), tj. partnerství veřejného a 

soukromého sektoru
 stabilizace venkovského obyvatelstva, růst kvality bydlení na venkově

OHROŽENÍ
SILNÉ STRÁNKY
 odlišná mentalita a jazyková bariéra partnerských zemí LK
 nemožnost realizovat nabyté zkušenosti zahraničních samosprávných celků v podmínkách 
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Libereckého kraje z důvodu odlišných kompetencí regionů nebo z důvodů geografických
 nedostatek politické vůle k rozvíjení spolupráce ze strany zahraničních partnerů
 prohlubování specifických problémů periferních, venkovských a hospodářsky slabých oblastí 

kraje
 korupce, nízká vzdělanost a chybějící kompetenční dovednosti zástupců veřejné správy
 nízké rozpočty obcí omezující možnost získání dotací z důvodu neschopnosti zajistit finanční 

spoluúčast obcí na projektech z vlastních zdrojů
 pokračující zadlužování obcí
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST
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Struktura návrhové části Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 vychází z aktualizované 
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 z roku 2012 a je následující:

5.1 Vize, globální a strategické cíle

VIZE LIBERECKÉHO KRAJE

Liberecký kraj je živý, zdravý, silný a dynamický region na bázi udržitelného rozvoje ve všech 
oblastech, s diverzifikovanou ekonomickou základnou založenou na inovační produkci a službách s 
vysokou přidanou hodnotou včetně využívání potenciálu cestovního ruchu. Liberecký kraj je region 
poskytující kvalitní podmínky pro život obyvatel, region se zdravým životním prostředím, region, 
který se harmonicky rozvíjí s využitím všestranné spolupráce.

GLOBÁLNÍ CÍLE

V roce 2020 je rozvoj území realizován v souladu s principy udržitelného rozvoje a 

 kraj má rozvinutý ekonomický a technický potenciál,

 jsou vytvořeny podmínky pro všestranný uspokojivý rozvoj života člověka, 

 je zajištěno zdravé prostředí,

 je vytvořen efektivně fungující a všeobecně uznávaný systém veřejné správy.

STRATEGICKÉ CÍLE

A Dynamická a konkurenceschopná ekonomika

B Kvalitní a zdravé lidské zdroje

C Komplexní a kvalitní infrastruktura

D Zdravé životní prostředí bez zátěží

E Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti

Globální cíle Strategické cíle Rozvojová opatření
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5.2 Struktura strategických cílů a rozvojových 
opatření

A
Dynamická 
a konkurence-
schopná 
ekonomika

B
Kvalitní a zdravé 
lidské zdroje

C
Komplexní 
a kvalitní 
infrastruktura

D
Zdravé životní 
prostředí bez 
zátěží

E
Udržitelný rozvoj 
území 
a občanské 
společnosti

A1
Zvýšení 
konkurenceschop-
nosti ekonomiky 
a podpora 
podnikatelského 
prostředí

B1
Podpora 
celoživotního učení 
s důrazem na 
kvalitu života

C1
Průběžné 
zkvalitňování 
dopravní 
infrastruktury a její 
optimalizace

D1
Snižování 
škodlivých vlivů na 
životní prostředí 
a zdraví obyvatel

E1
Rozvoj všestranné 
spolupráce, včetně 
posílení spolupráce 
meziresortní 
a přeshraniční

A2
Podpora vědy, 
výzkumu a zavádění 
inovací

B2
Zvýšení 
zaměstnatelnosti 
a zaměstnanosti 
obyvatel

C2
Optimalizace 
dopravních systémů 
včetně jejich 
alternativ a zlepšení 
dopravní 
obslužnosti

D2
Předcházení 
a řešení dopadů 
lidské činnosti na 
životní prostředí 
a zdraví

E2
Rozvoj městských 
oblastí

A3
Podpora funkcí 
zemědělství, 
lesnictví a vodního 
hospodářství

B3
Zajištění 
dostupnosti 
a kvality zdravotní 
péče a sociálních 
služeb, podpora 
zdravého životního 
stylu

C3
Průběžné budování 
a modernizace 
technické 
infrastruktury 
včetně 
alternativních
zdrojů

D3
Péče o krajinu, 
trvale udržitelné 
využívání 
krajinného 
a přírodního 
potenciálu

E3
Rozvoj 
venkovských 
oblastí

A4
Rozvoj cestovního 
ruchu jako 
významného sektoru 
ekonomiky kraje

B4
Podpora kulturních 
služeb, sportovních 
zařízení a zájmové 
činnosti obyvatel

C4
Zavádění a rozvoj 
informačních 
a komunikačních 
technologií

D4
Posilování 
ekologického 
povědomí 
obyvatel

E4
Koncepční řízení 
rozvoje

B5
Péče o kulturní          
a kulturně-
historické dědictví

E5
Podpora rozvoje 
občanské 
společnosti

B6
Zajištění 
dostupnosti 
a kvality bydlení, 
pracovního                  
a veřejného 
prostředí

E6
Zkvalitnění veřejné 
správy

B7
Zajištění 
bezpečnosti 
obyvatel a majetku
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5.3 Specifikace rozvojových opatření

Program rozvoje kraje obsahuje 5 strategických cílů rozdělených do 25 hlavních opatření. Některá 

opatření se dále člení na podopatření, ale všechna jsou zpracována podle následující struktury.

VIZE 2020

popisuje ideální stav v Libereckém kraji v roce 2020 v rámci daného opatření

CÍLE OPATŘENÍ

vysvětlení, k čemu má opatření sloužit, co se od jeho naplňování očekává, jaké jsou hlavní cíle 

k naplnění vize opatření

Cíle opatření jsou dále rozpracovány na:

Aktivity naplňující opatření

konkrétní činnosti, akce, záměry, které vedou k dosažení cílů opatření

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020

číslo opatření nebo podopatření, které souvisí s danou problematikou v rámci Programu rozvoje 

Libereckého kraje 2014 – 2020

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

označení zásady nebo priority, která souvisí s platnými Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje 

2011

Indikátory

ke každému opatření se vztahuje sada indikátorů, které umožňují sledovat, jaké změny dané opatření 

přináší; seznam všech indikátorů k jednotlivým opatřením lze nalézt v příloze dokumentu
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5.4 Popis rozvojových opatření

Strategický cíl A: Dynamická a 
konkurenceschopná ekonomika

A1 Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí

A2 Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací

A3 Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

A4 Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje
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A1 - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a 
podpora podnikatelského prostředí

VIZE 2020

Liberecký kraj je moderní atraktivní konkurenceschopný region rozvíjející se v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. Jeho obyvatelé mají vysokou životní úroveň a kvalitu života. Existuje zde kvalitní 
a funkční infrastruktura pro rozvoj podnikatelských aktivit, zvláštní zřetel je brán na hospodářsky 
slabé oblasti kraje.
Liberecký kraj je aktivním partnerem v tvorbě potřebného legislativního rámce a zasazuje se o 
stabilní prostředí. V regionu působí významný počet firem s potenciálem uspět na globálním trhu. Je 
kvalitně využit potenciál kraje v oblasti místních tradic, lidských zdrojů, přírodních zdrojů, a to napříč 
hospodářskými sektory.
V regionu je rozvinut systém podpory začínajících podnikatelů, věda a výzkum jsou propojeny s 
potřebami rozvoje podnikatelského prostředí. V regionu je k dispozici kvalitní vzdělávání na všech 
úrovních s potenciálem pro uplatnění, je zvýšena prestiž technických oborů. 

CÍLE OPATŘENÍ

A1.1 Vytvářet podmínky pro působení konkurenceschopných podnikatelských subjektů v regionu s 
důrazem na zavedení systému podpory začínajících podnikatelů

A1.2 Rozvíjet podnikatelské a inovační prostředí v regionu spočívající ve funkčním inovačním 
systému a posílit ekonomiku založenou na znalostech

A1.3 Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských subjektů působících v kraji, zvýšit podíl 
inovativních firem s potenciálem uspět na globálním trhu (inovační výkonnost podniků) 

A1.4 Vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst

A1.5 Rozvíjet přeshraniční a mezinárodní spolupráci v ekonomické oblasti

A1.1 Vytvářet podmínky pro působení konkurenceschopných podnikatelských subjektů v regionu s 
důrazem na zavedení systému podpory začínajících podnikatelů

Aktivity naplňující cíle opatření

A1.1.a Vytváření podmínek pro integrovaný rozvoj technické, dopravní a podnikatelské 
infrastruktury

A1.1.b Rozvoj aktivit zkvalitňujících vzdělanost, kompetence, flexibilitu a zdraví pracovní síly

A1.1.c Podpora aktivit napomáhajících zvyšování atraktivity technických vzdělávacích oborů

A1.1.d Vytváření nástrojů napomáhajících k transparentnímu využití veřejných zdrojů

A1.1.e Funkční propojení veřejné správy, akademického a výzkumného sektoru a firemního sektoru 
(tzv. triple helix)

A1.1.f Podpora vzniku a působení podnikatelských inkubátorů, inkubačních služeb, mezinárodní 
certifikace inkubačních služeb, zapojení do mezinárodních sítí provozovatelů inkubačních 
služeb 

A1.1.g Rozvoj stávajících i nových nástrojů podpory začínajících podnikatelů a firem v raném stádiu 
vývoje (start up, spin-off apod.)



38

A1.1.h Rozvoj specializovaných poradenských služeb

A1.1.i Sdílená infrastruktura pro vývoj a výrobu prototypů

A1.1.j Vytváření základní sítě podpory zahájení podnikání (podnikatelská poradenská centra)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020

A2, B1, B2, C1, C3, E6

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z30, Z32, Z56
Priorita: P7, P8, P10, P13-P15, P18, P19 P25, P26

A1.2 Rozvíjet podnikatelské a inovační prostředí v regionu spočívající ve funkčním inovačním 
systému a posílit ekonomiku založenou na znalostech

Aktivity naplňující cíle opatření

A1.2.a Iniciace a rozvoj (implementace) procesu inteligentní specializace v regionu 

A1.2.b Podpora působení a rozvoje regionální inovační infrastruktury

A1.2.c Spolupráce při tvorbě udržitelných podmínek pro vícezdrojové financování regionální 
inovační infrastruktury

A1.2.d Rozvoj podpůrných schémat pro podporu inovačních aktivit podniků (např. inovační 
vouchery)

A1.2.e Podpora rozvoje technologií šetrných k životnímu prostředí („green economy“)

A1.2.f Podpora vzniku a působení firemních výzkumných a vývojových center 

A1.2.g Podpora transferu technologií

A1.2.h Monitoring a propagace inovačních procesů

A1.2.i Rozvoj předkomerčního zadávání veřejných zakázek v inovacích (pre-commercial public 
procurement)

A1.2.j Podpora dostupnosti talentů pro podnikový vývoj a inovace 

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020

D1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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A1.3 Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských subjektů působících v kraji, zvýšit podíl 
inovativních firem s potenciálem uspět na globálním trhu (inovační výkonnost podniků) 

Aktivity naplňující cíle opatření

A1.3.a Podpora podnikatelských aktivit příznivých pro nákladově efektivní hospodářství, zlepšování 
produktivity zdrojů, vše v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje

A1.3.b Podpora marketingových aktivit podniků, zavádění procesních a marketingových inovací

A1.3.c Podpora využívání ochrany průmyslových práv duševního vlastnictví

A1.3.d Vytváření podmínek pro posílení provázanosti podnikatelských aktivit

A1.3.e Podpora síťování (klastry, technologické platformy a další možné nástroje)

A1.3.f Podpora využití dobrovolných přístupů (dobrovolné nástroje udržitelné spotřeby a výroby), 
společenské odpovědnosti firem, sociálně a environmentálně orientovaných metod řízení, 
bezpečnosti práce apod.

A1.3.g Podpora zavádění inovací výrobků, služeb, moderních technologií, strojů, přístrojů do výroby

A1.3.h Výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum

A1.3.i Podpora využití designu jako nástroje produktových inovací

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E5

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

A1.4 Vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst

Aktivity naplňující cíle opatření

A1.4.a Podpora aktivit zvyšujících počet disponibilních pracovních míst v hospodářsky slabých 
oblastech 

A1.4.b Průběžný monitoring kvalifikačních potřeb trhu práce

A1.4.c Rozvoj variabilních forem zaměstnávání (částečné úvazky, práce z domova …)

A1.4.d Podpora regionálních produktů, tradičních výrob a řemesel, lokální spotřeby a místních 
spotřebitelských řetězců 

A1.4.e Podpora rozvoje sociálního podnikání

A1.4.f Rozvoj strategických a tržních služeb

A1.4.g Monitoring nevyužívaných průmyslových ploch a objektů (brownfields), podpora jejich 
restrukturalizace, revitalizace a sanace včetně vyhledávání investorů a investičních záměrů, 
vše s upřednostněním využití  brownfields před zábory zemědělské půdy

A1.4.h Rozvoj mezisektorových a víceúrovňových platforem partnerské spolupráce v oblasti 
zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze

A1.4.i Modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících a energeticky náročných 
objektů, budov a areálů vhodných pro podnikatelské účely

A1.4.j Rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání a dalších 
aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů v podnicích
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Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B2, B3a, E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z56, Z57, Z58
Priorita: P7, P8, P20, P26, P30, P31

A1.5 Rozvíjet přeshraniční a mezinárodní spolupráci v ekonomické oblasti

A1.5.a Využití marketingových nástrojů propagace regionu, podnikatelských aktivit podnikatelů 
působících v regionu

A1.5.b Podpora aktivit zvyšujících investiční atraktivitu regionu pro rozvoj oborů s vyšší přidanou 
hodnotou

A1.5.c Podpora exportních aktivit podniků, zapojování do mezinárodních sítí spolupráce

A1.5.d Realizace přeshraničních a mezinárodních projektů k podpoře rozvoje podnikatelského 
prostředí

A1.5.e Podpora mobility pracovních sil 

A1.5.f Monitoring dotačních zdrojů investic a transferu technologií

A1.5.g Podpora specializovaných služeb zaměřených na vstup a působení malého a středního 
podnikání na zahraničních trzích 

A1.5.h Podpora zapojování malého a středního podnikání do projektů mezinárodní výzkumné 
spolupráce

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z53 (FK14,FK15) 
Priorita: Není přímá vazba
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A2 - Podpora vědy, výzkumu a inovací

VIZE 2020

Liberecký kraj má prestiž ve vědě, výzkumu a inovacích a buduje související propagaci. Liberecký kraj 
využívá potenciálu svých tradičních znalostních oborů – „Inovace v harmonii s tradicí“. Liberecký kraj 
má mezinárodně významné instituce v sektoru vědy a výzkumu pro podporu sekundárního sektoru. 
V Libereckém kraji probíhá úspěšně transfer výsledků vědy a výzkumu do podnikatelského prostředí. 
(Výzkum, vývoj a výroba ruku v ruce). Liberecký kraj má fungující zázemí vnik a rozvoj klastrových 
iniciativ a technologických platforem.

CÍLE OPATŘENÍ

A2.1 Zvýšit podíl využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi

A2.2 Rozvíjet konkurenceschopnost regionu v duchu konceptu inteligentní specializace

A2.3
Rozvíjet spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje napříč sektory, resorty, mezi akademickou a 
firemní sférou

A2.4
Podporovat kvalitativní rozvoj institucí terciárního vzdělávání a výzkumných center působících 
v regionu

A2.1 Zvýšit podíl využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi

Aktivity naplňující cíle opatření

A2.1.a Příprava lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV)

A2.1.b Podpora zapojení regionálních VaV týmů do národních i mezinárodních řešitelských týmů 

A2.1.c Rozvoj aktivit podporujících osvětu a vzdělávání k výzkumu a vývoji

A2.1.d Komercializace a popularizace výsledků výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni

A2.1.e Rozvoj spin-off firem

A2.1.f Využtí institutů ochrany výsledků výzkumu a vývoje  

A2.1.g Podpora pre-seed aktivit

A2.1.h Podpora aktivit ověření proveditelnosti technologie v praxi 

A2.1.i Podpora mobility studentů, spolupráce vysoké školy a firem při výchově studentů

A2.1.j Podpora aktivit k posilování kontaktů a budování důvěry mezi sektorem výzkumu a vývoje a 
podnikatelskou sférou

A2.1.k Podpora aktivit k posilování podnikavosti studentů vysokých škol a výzkumných pracovníků

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B2

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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A2.2 Rozvíjet konkurenceschopnost regionu v duchu konceptu inteligentní specializace

Aktivity naplňující cíle opatření

A2.2.a Partnerská spolupráce aktérů tvořících inovační a podnikatelské prostředí při realizaci 
konceptu inteligentní specializace

A2.2.b Podpora orientace výzkumu na prioritní oblasti společenských a průmyslových výzev včetně 
klíčových průřezových technologií  

A2.2.c Implementace nástrojů realizace konceptu inteligentní specializace v regionu

A2.2.d Rozvoj znalostních domén (včetně regionálních) dle konceptu inteligentní specializace

A2.2.e Podpora excelence ve výzkumu v regionu

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

A2.3
Rozvíjet spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje napříč sektory, resorty, mezi akademickou a 
firemní sférou

Aktivity naplňující cíle opatření

A2.3.a Podpora působení alternativních a inovativních druhů financování (seed kapitálu, venture 
kapitálu, fondů kvalifikovaných investorů apod.)

A2.3.b Marketingové nástroje propagace výzkumu a vývoje, transferu technologií, spolupráce 
podnikatelského, akademického a výzkumného sektoru

A2.3.c Průběžné zvyšování funkčního propojení výzkumné a firemní sféry

A2.3.d Zapojení do platforem spolupráce pro výzkum, vývoj a inovace

A2.3.e Realizace projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci firem a 
výzkumných institucí

A2.3.f Zakládání nových i zvyšování kvality stávajících služeb podpůrné infrastruktury 
(vědeckotechnické parky, inkubátory, inovační centra apod.)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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A2.4 Podporovat kvalitativní rozvoj institucí terciárního vzdělávání a výzkumných center 
působících v regionu

Aktivity naplňující cíle opatření

A2.4.a Podpora mezinárodního a multikulturního prostředí na vysokých školách a ve výzkumných 
organizacích a jejich mezinárodní spolupráce

A2.4 b Podpora reintegrace českých vědců s praxí v zahraničních vědeckých týmech

A2.4.c Podpora transferu technologií

A2.4.d Podpora materiální vybavenosti výzkumných organizací

A2.4.e Rozvoj podmínek pro vícezdrojové a víceleté financování výzkumné infrastruktury v regionu 

A2.4.f Rozvoj mezinárodní mobility studentů, PhD studentů, vědeckých pracovníků

A2.4.g Prohlubování kvality a relevance studijních plánů a programů 

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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A3 - Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství

VIZE 2020

Péče o krajinu a její trvale udržitelné využívání je veřejným zájmem a přispívá k energetické a 
potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství jsou vnímány 
jako atraktivní a potřebné, dobře zajišťují mimoprodukční a produkční funkce krajiny. Veřejná správa 
vytváří podmínky pro jejich vyváženost, trvalou udržitelnost a prosperitu. Ochraňuje zemědělskou a 
lesní půdu a vodní zdroje. Funguje systém průběžného informování, vzdělávání a poradenství.

CÍLE OPATŘENÍ

A3.1 Zvýšit podporu zemědělským a lesnickým subjektům v oblasti poradenství a propagace

A3.2 Nalézt dlouhodobou shodu na způsobu využívání krajiny

A3.3 Podpořit mimoprodukční trvale udržitelné využívání krajiny

A3.4 Rozvíjet funkční vzdělávací, poradenský a informační systém napojený na vědu a 
podnikatelskou praxi. 

A3.1 Zvýšit podporu zemědělským a lesnickým subjektům v oblasti poradenství a propagace

Aktivity naplňující cíle opatření

A3.1.a Podpora poskytování komplexního poradenství zájmovým stranám (zpracování a financování 
projektů, dotace EU, granty, úvěry, stavební povolení, ostatní nutná legislativa)

A3.1.b Podpora realizovaných projektů formou reklamy, prezentace na akcích

A3.1.c Podpora sdružování a kooperace zájmových stran

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

A3.2 Nalézt dlouhodobou shodu na způsobu využívání krajiny

Aktivity naplňující cíle opatření

A3.2.a Podpora využití místní zemědělské a lesnické produkce na trhu v kraji i mimo něj

A3.2.b Zvyšování ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa 
proti stavebním záměrům

A3.2.c Posilování odpovědnosti a informovanosti o ochraně přírodních zdrojů

A3.2.d Posilování vymahatelnosti práva na ochranu přírodních zdrojů (krajina, voda, zemědělský 
půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa)
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Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C3, D3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z31, Z38, Z40-Z48, Z57a,c
Priorita: P2, P4, P5

A3.3 Podpořit mimoprodukční trvale udržitelné využívání krajiny

Aktivity naplňující cíle opatření

A3.3.a Podpora přírodně šetrných forem rozvoje rekreace a cestovního ruchu

A3.3.b Obnova a údržba vodních ploch, péče o vodní toky

A3.3.c Zvyšování biodiverzity krajiny

A3.3.d Rozvoj agroturistiky

A3.3.e Revitalizace nebo odstraňování nevyužitých hospodářských objektů

A3.3.f Rozvoj multifunkčního zemědělství a jeho alternativních forem (ekologické hospodaření)

A3.3.g Údržba drobné architektury ve volné krajině

A3.3.h Rozšiřování prostupnosti krajiny

A3.3.i Realizování komplexních a jednoduchých pozemkových úprav

A3.3.j Podporování obnovitelných zdrojů energie a výroby energie z biomasy a bioplynu ve 
venkovských oblastech

A3.3.k Podporování trvale udržitelného obhospodařování lesů

A3.3.l Podpora údržby krajiny a zemědělského hospodaření směřujícího k ochraně půdy

A3.3.m Regulace aktivit narušujících udržení, případně rozvoj přirozených a tradičních atraktivit 
území

A3.3.n Preferování další možné výstavby v rámci stávajících intravilánů před zástavbou volné krajiny

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, A4, E3, C3, D3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z40, Z43, Z44, Z45, Z48, Z57, Z59, Z65, Z66
Priorita: P5, P26, P27, P28
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A3.4 Rozvíjet funkční vzdělávací, poradenský a informační systém, napojený na vědu a 
podnikatelskou praxi

Aktivity naplňující cíle opatření

A3.4.a Podpora poradenství v zemědělství, vodním a lesním hospodářství

A3.4.b Podpora a propagace společenských a vzdělávacích akcí na úseku zemědělství, lesnictví, 
místního potravinářství a rozvoje venkova

A3.4.c Trvalá a cílená podpora odborného zemědělského, lesnického a vodohospodářského 
vzdělávání

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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A4 - Rozvoj cestovního ruchu jako významného 
sektoru ekonomiky kraje

VIZE 2020

Systematicky organizovaný a financovaný cestovní ruch je významnou součástí ekonomiky 

Libereckého kraje. Udržitelnými formami využívá jedinečný kulturní a přírodní potenciál území v 

souladu se zájmy obyvatel. Definované cílové skupiny využívají konkurenceschopnou celoroční 

turistickou nabídku s kvalitními službami a infrastrukturou Silné a spolupracující turistické regiony 

vyváří společně s podnikatelským, neziskovým a veřejným sektorem dobře koordinovanou a 

propagovanou nabídku zajišťovanou kvalitními lidskými zdroji. Je vytvořen fungující informační a 

komunikační systém na bázi moderních technologií. 

Liberecký kraj je unikátním místem pro volný čas i ve všední dny!

CÍLE OPATŘENÍ

A4.1 Zefektivnit, rozvíjet a stabilizovat organizaci cestovního ruchu včetně potřebného legislativního 

rámce a zajištění financování 

A4.2 Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu a služby cestovního ruchu a zajistit jejich udržitelnost

A4.3 Vytvořit a propagovat konkurenceschopnou turistickou nabídku s cílem prodloužení turistické 

sezóny a zvýšení návštěvnosti

A4.4 Podporovat zaměstnanost a zvyšovat kvalitu vzdělávání a kvalifikaci lidských zdrojů v cestovním 

ruchu

A4.1 Zefektivnit, rozvíjet a stabilizovat organizaci cestovního ruchu včetně potřebného 
legislativního rámce a zajištění financování

Aktivity naplňující cíle opatření

A4.1.a Koordinace, podpora činnosti a spolupráce s organizacemi cestovního ruchu v turistických 
regionech a oblastech včetně koordinace a propojování informací s okolními kraji v rámci 
přesahů jednotlivých turistických regionů (Královehradecký kraj, Středočeský kraj, Ústecký 
kraj)

A4.1.b Trvalá spolupráce se subjekty cestovního ruchu (soukromá a veřejná sféra, profesní 
organizace, NNO, ministerstva, obce, euroregiony, MAS atd.)

A4.1.c Podpora schválení připravovaného zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu a dalších 
legislativních změnách

A4.1.d Vytvoření systému sběru dat s analýzou informací o cestovním ruchu v kraji s provázaností na 
turistické regiony, v souladu se záměry MMR a CzechTourismu a zajistit jejich využití v praxi

A4.1.e Podpora zpracování strategií udržitelného rozvoje turistických regionů v souladu s 
programovými dokumenty na krajské a národní úrovni, zpracování akčních plánů 

A4.1.f Rozvíjení přeshraniční spolupráce
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Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E1, E4

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z24, Z43, Z59, Z60
Priorita: P28

A4.2 Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu a služby cestovního ruchu a zajistit jejich udržitelnost

Aktivity naplňující cíle opatření

A4.2.a Podpora rozvoje základní a doprovodné turistické infrastruktury s cílem zvýšit návštěvnost a 
prodloužit návštěvnickou sezónu (např. sportovní areály i dílčí investice tohoto typu, lanová 
centra, singltreky, hřiště pro děti, atd.)

A4.2.b Zlepšování stavebně technického stavu památkových objektů v zájmu zvýšení jejich 
návštěvnosti a využití pro cestovní ruch

A4.2.c Zvyšování využití kulturního a přírodního potenciálu LK (např. geoparky, archeoparky, science 
centra, modernizace expozic muzeí a galerií, skanzeny, lidová architektura, tradiční a 
regionální výrobky a řemesla)

A4.2.d Podpora budování a údržby základní turistické dopravní infrastruktury (pěší, cyklo, inline, 
hipo, běžky, lyžování, vodní, atd.) včetně budování dalšího zázemí (např. úschovny a půjčovny 
kol, zázemí pro "vodáky",  in-line, koloběžky atd.) a včetně rekonstrukce této infrastruktury

A4.2.e Podpora projektů na zajištění bezbariérového přístupu k turistickým cílům a službám 

A4.2.f Rozšiřování, modernizace a udržování informačních systémů, značení turistických cílů atd.

A4.2.g Zlepšování a monitorování kvality služeb (vč. klasifikace a certifikace) a zajišťování jejich 
koordinace, podpora vzniku nových služeb a následná podpora rozvoje malého a středního 
podnikání 

A4.2.h Podpora šetrné formy cestovního ruchu s minimálními vlivy na životní prostředí a veřejné 
zdraví (včetně využívání veřejné dopravy)

A4.2.i Řízení rozvoje cestovního ruchu v oblasti služeb s využitím kategorizace center a středisek 
cestovního ruchu, provázání nabídky druhů rekreace dle turistických regionů a oblastí

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, A3, B4a, B4b, C1, C2, C4, D3, E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z24, Z38-Z40, Z43, Z49, Z58, Z59, Z60
Priorita: P12, P28
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A4.3 Vytvořit a propagovat konkurenceschopnou turistickou nabídku s cílem prodloužení 
turistické sezóny a zvýšení návštěvnosti

Aktivity naplňující cíle opatření

A4.3.a Zpracovávání a realizace provázaných ročních marketingových plánů a strategií 
orientovaných na podporu prioritních produktů cestovního ruchu v Libereckém kraji a v jeho 
turistických regionech a oblastech

A4.3.b Koordinace a podpora tvorby a prodeje turistických produktů a programů, které vycházejí 
s místních specifik (regionální produkty atd.) a vytváří konkurenceschopnou turistickou 
nabídku turistických oblastí, regionů a kraje a jsou zaměřeny na specifické skupiny 
návštěvníků

A4.3.c Zavádění nových technologií a komunikačních nástrojů při tvorbě turistické nabídky, rozšíření 
stávajících informačních systémů. Zvýšení využívání mobilních aplikací a moderních 
informačních a komunikačních technologií

A4.3.d Maximální využívání všech efektivních marketingových nástrojů včetně PR aktivit na zvýšení 
propagace území a zvýšení prodeje turistické nabídky na domácím i zahraničním trhu na 
základě provázaného jednotného systému propagace a prezentace subjektů v cestovním 
ruchu

A4.3.e Rozvíjení krajské karty Opuscard v oblasti cestovního ruchu ve spojení s dopravou a dalšími 
subjekty působícími v cestovním ruchu

A4.3.f Podpora spolupráce a společných projektů veřejné, neziskové a podnikatelské sféry. Podpora 
přeshraniční a mezinárodní spolupráce a projektů

A4.3.g Monitorování a vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých turistických regionů a kraje. Na 
základě výsledků monitoringu a vývoje trhu vytváření aktuální turistické nabídky

A4.3.h Pravidelné informování veřejnosti a veřejné správy o významu cestovního ruchu a podpora 
vytváření pozitivního vztahu k cestovnímu ruchu

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C4, E1, E2

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

A4.4 Podporovat zaměstnanost a zvyšovat kvalitu vzdělávání a kvalifikaci lidských zdrojů 
v cestovním ruchu

Aktivity naplňující cíle opatření

A4.4.a Zvyšování jazykové a odborné kvalifikace, nabízení a realizace průvodcovských, jazykových a 
manažerských kurzů pro pracovníky v cestovním ruchu na všech úrovních (zaměstnavatelů i 
zaměstnanců), koordinace vzdělávacích a školících programů různých subjektů cestovního 
ruchu (MMR, CzechTourism, Hospodářská komora, Asociace hotelů a restaurací ČR, asociace 
cestovních kanceláří atd.) včetně vzdělávání v zahraničí

A4.4.b Organizace tematických informačně-vzdělávacích workshopů pro pracovníky v cestovním 
ruchu a veřejnost (informace o vlastním regionu, ostatních regionech a přeshraniční nabídce) 
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A4.4.c Podpora organizace výměnných stáží pracovníků informačních center za účelem přenosu 
zkušeností a poznatků (v rámci jednoho regionu, mezi jednotlivými regiony LK, přeshraniční 
výměna, mezinárodní spolupráce) a pracovní stáže pracovníků ve službách cestovního ruchu 
(ubytování, stravování, cestovní kanceláře, volnočasová centra) 

A4.4.d Systematické vytváření vlastní a koordinace celkové nabídky odborných praxí a pracovních 
stáží (i v zahraničí) studentů ze škol se zaměřením na cestovní ruch (SŠ, VŠ) a následná 
podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v cestovním ruchu

A4.4.e Analyzování regionální zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v cestovním ruchu a zajištění 
informovanosti subjektů cestovního ruchu LK o výsledcích těchto analýz

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1, B2, E1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: není přímá vazba
Priorita: P30
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Strategický cíl B: Kvalitní a zdravé lidské zdroje

B1 Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života

B2 Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel

B3
Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a 
sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu

a – oblast sociální služby

b – oblast zdravotní péče

B4
Podpora poskytování kulturních služeb, sportovních 
zařízení a zájmové činnosti obyvatel

a – oblast kultura

b – oblast sport

B5 Péče o kulturní dědictví

B6 Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí

B7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku
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B1 - Podpora celoživotního učení s důrazem na 
kvalitu života

VIZE 2020

V roce 2020 funguje kvalitní a efektivní vzdělávací systém založený na rovných příležitostech včetně 
monitoringu trhu práce a vzdělávacích potřeb. Existuje aktuální databáze vzdělávací nabídky a 
poptávky. Nabídka vzdělávání je vhodně doplňována poradenskými službami.
Síť škol a školských zařízení je nastavena jako ekonomicky stabilní, kvalitní a odpovídá potřebám trhu 
práce. Kraj účinně podporuje technické a přírodovědné vzdělávání. Funguje odborná spolupráce škol, 
vzdělavatelů, zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů. Absolventi škol získávají odpovídající 
uplatnění na trhu práce a jsou schopni vést plnohodnotný osobní a profesní život. 
Do systému celoživotního vzdělávání vstupují všechny věkové skupiny. Je využíván systém dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků navazující na kariérní systém. Lektoři dalšího vzdělávání se 
efektivně vzdělávají. 

CÍLE OPATŘENÍ

B1.1 Zvyšovat kvalitu vzdělávání

B1.2 Zvyšovat efektivitu vzdělávání

B1.3 Podporovat rovné příležitosti ke vzdělávání a poradenský systém

B1.4 Posilovat roli školy ve vzdělávání

B1.5 Rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků

B1.6 Modernizovat nezbytnou infrastrukturu škol a školských zařízení

B1.1 Zvyšovat kvalitu vzdělávání

Aktivity naplňující cíle opatření

B1.1.a Vytváření podmínek pro naplňování kurikulární reformy (smysluplné uspořádání na sebe 
navazujících výchovných a vzdělávacích prvků s cílem zdokonalení rozvoje člověka)

B1.1.b Zavádění metod, forem a činností k rozvíjení klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů

B1.1.c Rozvíjení hodnocení žáků a studentů, hodnocení na úrovni učitele i vlastní hodnocení školy

B1.1.d Využívání standartních modelů hodnocení v externím hodnocení školy, posilování hodnocení 
škol zřizovatelem

B1.1.e Rozvíjení nových metod a forem organizace vzdělávání s důrazem na kooperativní vzdělávání 
a aktivní zapojení žáků

B1.1.f   Rozvíjení celoživotního a dalšího vzdělávání včetně vzdělávání lektorů 

B1.1.g  Podpora primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů

B1.1.h Podpora spolupráce škol se zaměstnavateli a profesními sdruženími (odborné stáže, výuka 
odborníky z praxe)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření
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Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: není přímá vazba
Priorita: P30

B1.2 Zvyšovat efektivitu vzdělávání

Aktivity naplňující cíle opatření

B1.2.a Využívání informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech vzdělávání

B1.2.b Racionalizace sítě základních, středních a vyšších odborných škol, přizpůsobení nabídky 
učebních a studijních oborů potřebám trhu práce a podpora technického vzdělávání

B1.2.c Posilování ekonomicky stabilních subjektů s vymezenou oborovou profilací a mezioborovou 
prostupností

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, B2, C4

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z34, Z58
Priorita: P19, P30, P31

B1.3 Podporovat rovné příležitosti ke vzdělávání a poradenský systém

Aktivity naplňující cíle opatření

B1.3.a Vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního 
vzdělávacího proudu a tím zvyšovat kvalitu vzdělávání

B1.3.b Zapojování dětí ze sociálně slabých rodin do péče v předškolním vzdělávání 

B1.3.c Rozvíjení poskytování kariérového poradenství na základních a středních školách 

B1.3.d Seznamování pedagogů s možnostmi podpůrných opatření daných zákonem

B1.3.e Realizace preventivních opatření pro žáky ohrožené předčasným opuštěním vzdělávacího 
systému či neúspěchem ve vzdělávacím systému

B1.3.f Přibližování organizace dětských domovů běžnému životu v rodinách a cílená příprava dětí na 
odchod z dětských domovů

B1.3.g Podpora snadnějšího zřizování pozic školních psychologů a speciálních pedagogů na školách

B1.3.h Posilování integrace a inkluze na všech stupních vzdělávání

B1.3.i Snižování počtu odkladů začátku povinné školní docházky

B1.3.j Další vzdělávání v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu dětí, žák a studentů 
ke vzdělávání

B1.3.k Vytváření podmínek pro rozvoj zvláště nadaných dětí, žáků, studentů

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B3a
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Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z58
Priorita: P31

B1.4 Posilovat roli školy ve vzdělávání

Aktivity naplňující cíle opatření

B1.4.a Posilování spolupráce a výměny zkušeností mezi aktéry v oblasti vzdělávání, rozvoj sociálního 
partnerství a komunitní funkci škol

B1.4.b Podpora uznávání neformálního vzdělávání

B1.4.c Zachování účelných zájmových, volnočasových a vzdělávacích aktivit dětí všech věkových 
kategorií 

B1.4.d Podpora a rozvoj odborného vzdělávání s ohledem uplatnitelnost absolventů na trhu práce

B1.4.e Rozšiřování výuky cizích jazyků

B1.4.f Posilování polyfunkční role škol, zejména v malých obcích

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B2, B3a, E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z58
Priorita: P31

B1.5 Rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků

Aktivity naplňující cíle opatření

B1.5.a Zefektivnění systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s podporou karierního 
růstu pedagogických pracovníků

B1.5.b Další vzdělávaní pedagogických pracovníků v oblastech kurikulární reformy, zejména v oblasti 
klíčových kompetencí, školního klimatu a hodnocení výchovně vzdělávacího procesu

B1.5.c  Rozvoj kompetencí řídících a vedoucích pracovníků v oblasti řízení organizace 
a pedagogického procesu

B1.5.d Další vzdělávání v oblasti primární prevence včetně specializačního studia pro školní metodiky 
prevence

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B2
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Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B1.6 Modernizovat nezbytnou infrastrukturu škol a školských zařízení

Aktivity naplňující cíle opatření

B1.6.a Obnova materiálně – technického zázemí pro počáteční vzdělávání

B1.6.b Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání prostřednictvím investic do vybavení 
učeben s ohledem na uplatnitelnost absolventů

B1.6.c Investice do škol a školských zařízení v oblasti primární prevence

B1.6.d Zlepšování podmínek v dětských domovech rodinného typu a umožnění využití startovacích 
bytů

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B3a

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z58
Priorita: není přímá vazba
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B2 - Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti 
obyvatel

VIZE 2020

Míra zaměstnanosti v Libereckém kraji je vyšší než průměrná míra zaměstnanosti v České republice. 
Jsou vytvořeny mechanismy a nástroje pro začleňování ohrožených skupin na trh práce. Vzdělávací 
nabídka v oblasti dalšího vzdělávání reflektuje potřeby zaměstnavatelů a umožňuje zaměstnancům a 
zaměstnavatelům přizpůsobit se změnám na trhu práce. Jsou rozvinuty služby zaměstnanosti 
založené na spolupráci a partnerství aktérů na trhu práce, poskytující zejména efektivní poradenství 
v oblasti kvalifikace a uplatnění. Do odborné přípravy žáků a studentů jsou zapojeni zaměstnavatelé, 
podílejí se na obsahu vzdělávání a zajištění praxí a stáží, což zvyšuje připravenost a uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce.

CÍLE OPATŘENÍ

B2.1 Zvýšit míru zaměstnanosti, zejména u ohrožených skupin na trhu práce

B2.2 Sladit nabídku vzdělávání s potřebami trhu práce

B2.3 Posílit služby zaměstnanosti

B2.4 Zapojit zaměstnavatele do odborné přípravy žáků a studentů

B2.1 Zvýšit míru zaměstnanosti, zejména u ohrožených skupin na trhu práce

Aktivity naplňující cíle opatření

B2.1.a Podpora vytváření nových udržitelných pracovních míst

B2.1.b Zavádění flexibilních forem organizace práce a odměňování (sdílená pracovní místa, zkrácené 
úvazky, flexibilní pracovní doba)

B2.1.c Podpora rekvalifikačních programů

B2.1.d Získávání pracovních zkušeností a návyků (veřejně prospěšné práce, společensky účelná 
pracovní místa, pracovní trénink, praxe a stáže) 

B2.1.e Podpora poradenských a podpůrných programů vedoucích k uplatnění na trhu práce 
(zprostředkování zaměstnání, pracovní diagnostika, motivační aktivity, včetně aktivit 
vedoucích k zahájení podnikání)

B2.1.f Slaďování rodinného a pracovního života, včetně aktivit vedoucích k prosazování rovného 
přístupu k zaměstnávání žen a mužů

B2.1.g Podpora zaměstnatelnosti ohrožené skupiny obyvatelstva 50+ a podpora programů Age 
Management s ohledem na narůstající věkový průměr obyvatelstva

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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B2.2 Sladit nabídku vzdělávání s potřebami trhu práce

Aktivity naplňující cíle opatření

B2.2.a Tvorba a inovace vzdělávacích programů dalšího vzdělávání zaměstnanců podporované 
zaměstnavateli, zaměřené na odborné a klíčové kompetence

B2.2.b Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pro zaměstnance ohrožené propouštěním 
či spadající do ohrožených skupin na trhu práce

B2.2.c Posilování přenositelnosti a uznávání dalšího vzdělávání, zejména ve vazbě na Národní 
soustavu kvalifikací

B2.2.d Rozvoj kompetencí poskytovatelů dalšího vzdělávání, zejména lektorů

B2.2.e Rozvoj sítě poskytovatelů dalšího vzdělávání s důrazem na posilování kvality dalšího 
vzdělávání

B2.2.f Rozvoj spolupráce mezi zaměstnavateli a poskytovateli dalšího vzdělávání při přípravě, tvorbě 
a realizaci vzdělávacích programů dalšího vzdělávání

B2.2.g Zapojování škol, zejména středních a vysokých, do poskytování dalšího vzdělávání 
a propojování počátečního a dalšího vzdělávání

B2.2.h Analýza účasti zaměstnanců a potřeb v oblasti dalšího vzdělávání

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1, B3a

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B2.3 Posílit služby zaměstnanosti

Aktivity naplňující cíle opatření

B2.3.a Posílení analytických činností pro sledování vývoje na trhu práce

B2.3.b Vytváření analýz a prognóz kvalifikačních potřeb v regionu

B2.3.c Tvorba systémů pro identifikaci a předvídání změn na trhu práce

B2.3.d Rozvoj systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě

B2.3.e Rozvoj partnerství aktérů na trhu práce, zejména spolupráce mezi klíčovými aktéry 
a reprezentanty

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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B2.4 Zapojit zaměstnavatele do odborné přípravy žáků a studentů

Aktivity naplňující cíle opatření

B2.4.a Rozvoj spolupráce mezi školami a zaměstnavateli při zajišťování odborné přípravy žáků 
a studentů

B2.4.b Realizace praktického vyučování, praxí a stáží (vč. pedagogů) u zaměstnavatelů

B2.4.c Vytvoření systému realizace praxí a stáží žáků a pedagogů u zaměstnavatelů, 
vč. hodnocení žáků ze strany zaměstnavatelů

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, B1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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B3a - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče 
a sociálních služeb, podpora zdravého 
životního stylu - oblast sociální služby

VIZE 2020

Občané cítí odpovědnost za vlastní život, rodinu a širší komunitu. Společnost podporuje zdravý 
životní styl a rovné příležitosti pro sociální začleňování.  Existuje a je zabezpečena optimální, 
dostupná a dlouhodobě finančně zajištěná síť sociálních služeb. Ta poskytuje kvalitní, koncepčně 
tvořenou, efektivní pomoc lidem, kteří ji skutečně potřebují. Je jim zaručeno bezpečí, důstojnost a 
individuální přístup.
Poskytnuté prostředky pro sociální a zdravotní služby jsou účelně směrovány a transparentně 
využívány. 
Zájmové strany mezi sebou spolupracují a respektují se na všech úrovních. Dochází k propojování 
mezi resorty. Je jasná a provázaná sociální a zdravotní politika státu, kraje a obcí.

CÍLE OPATŘENÍ

B3a.1 Zavést systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí, 
meziobecní a meziresortní spolupráce

B3a.2 Udržitelný systém financování sociálních služeb a dostatečná informovanost veřejnosti 

B3a.3 Podporovat poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání personálu, 
metodickým vedením, sledováním a kontrolou kvality služeb

B3a.4 Optimalizovat a využívat síť služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností

B3a.5 Zajistit pro osoby se zdravotním postižením podmínky pro integraci do společnosti a důstojný 
zabezpečit život seniorů

B3a.6 Zajistit pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby vedoucí rizikový způsob života 
podmínky pro integraci do společnosti

B3a.7 Trvale podporovat procesy plánování a efektivní systémy střednědobého plánování sociálních 
služeb

B3a.8 Podporovat prorodinné vazby a související sociální služby

B3a.1 Zavést systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí, 
meziobecní a meziresortní spolupráce

Aktivity naplňující cíle opatření

B3a.1.a Vytvoření struktury řízení sítě sociálních služeb v Libereckém kraji

B3a.1.b Větší míra využití meziobecní spolupráce při zapojení obcí do řízení sítě služeb sociální 
prevence na území LK včetně podílu na jejich financování 

B3a.1.c Koordinace činnosti všech úřadů a institucí, které ovlivňují oblast poskytování sociálních 
služeb

B3a.1.d Základní síť sociálních služeb – ověření navržených parametrů a případné úpravy na základě 
praktické aplikace
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Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z58
Priorita: P31

B3a.2 Udržitelný systém financování sociálních služeb a dostatečná informovanost veřejnosti 

Aktivity naplňující cíle opatření

B3a.2.a Informovanost o sociálních službách pro uživatele, širokou laickou i odbornou veřejnost 
(www, cílené kampaně a informační akce, katalog služeb ...)

B3a.2.b Zavedení a využívání systému (klíče) financování v návaznosti na stanovenou základní síť 
sociálních služeb v Libereckém kraji

B3a.2.c Podpora nastaveného systému financování protidrogové politiky z místních rozpočtů, jeho 
plošné aplikace a aktualizace

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B7

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B3a.3 Podporovat poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání personálu, 
metodickým vedením, sledováním a kontrolou kvality služeb

Aktivity naplňující opatření

B3a.3.a Zpracování a aktualizace rozvojových plánů sociálních služeb

B3a.3.b Plánování procesu a využití výstupů kontrol poskytování sociálních služeb

B3a.3.c Vzdělávání pracovníků zaměstnaných v sociálních službách

B3a.3.d Zvýšení prestiže pracovníků v sociálních službách 

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1, B2

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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B3a.4 Optimalizovat a využívat síť služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností

Aktivity naplňující opatření

B3a.4.a Podpora a zkvalitňování služeb odborného sociálního poradenství na základě vyhodnocených 
analýz a zlepšení dostupnosti ve vybraných oblastech Libereckého kraje

B3a.4.b Optimalizace sítě občanských poraden a jejich zaměření (mj. dluhové poradenství, poradny 
pro oběti trestných činů apod.) 

B3a.4.c Rozvoj ambulantních a terénních služeb zaměřených na prevenci ztráty bydlení u osob 
ohrožených bezdomovectvím

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B7

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z58
Priorita: P31

B3a.5 Zajistit pro osoby se zdravotním postižením podmínky pro integraci do společnosti a 
zabezpečit důstojný život seniorů

Aktivity naplňující cíle opatření

B3a.5.a Podpora a rozvoj odlehčovacích, asistenčních a pečovatelských služeb

B3a.5.b Zohlednění skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů při procesu tvorby 
základní sítě sociálních služeb 

B3a.5.c Transformace vybraných pobytových zařízení

B3a.5.d Podpora přechodu uživatelů z pobytových služeb do alternativních forem bydlení –
zpracování plánu a jeho realizace

B3a.5.e Podpora sociálního podnikání 

B3a.5.f Podpora služeb pro chronicky duševně nemocné a tělesně a mentálně postižené včetně 
zmapování skutečné poptávky

B3a.5.g Podpora spolupráce sociálních a zdravotních zařízení, v jejichž péči je osoba chronicky 
duševně nemocná

B3a.5.h Zpracování plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  

B3a.5.i Podpora osob dlouhodobě pečujících o osobu závislou na cizí pomoci

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, B3b

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z58
Priorita: P31
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B3a.6 Zajistit pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby vedoucí rizikový způsob života 
podmínky pro integraci do společnosti

Aktivity naplňující cíle opatření

B3a.6.a Podpora preventivních aktivit směřujících k vyhledávání a začleňování osob ohrožených 
sociálním vyloučením a osob vedoucích rizikový způsob života (vzdělávání, volnočasové 
aktivity, prevence ztráty bydlení)

B3a.6.b Rozvoj terénních a ambulantních služeb sociální prevence včetně služeb pro uživatele 
návykových látek

B3a.6.c Podpora vzniku návazného (domy na půl cesty) i sociálního bydlení - posílení koordinační a 
plánovací role obcí s rozšířenou působností ve vztahu k osobám v nepříznivé sociální situaci 
s bydlením a vytvoření podpůrných nástrojů k jejímu naplnění a udržení

B3a.6.d Podpora a rozvoj azylových domů, především pro ženy a matky s dětmi) a zavedení 
nástrojů umožňujících přechod osob ze situace bezdomovectví

B3a.6.e Podpora aktivit zaměřených na pozitivní změnu stylu života obyvatel v sociální oblasti –
snížení míry závislosti na sociálních službách, efektivnější využívání stávajících nástrojů 
dávkových systémů

B3a.6.f Vytváření osvěty (letáky, odborný tisk, přednášky, semináře, média) i pro zaměstnavatele 
k problematice integrace osob ohrožených sociálním vyloučením zpět do pracovního a 
společenského života

B3a.6.g Podpora zaměstnavatelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a osob vedoucích 
rizikový způsob života (tj. vybavit je dovednostmi a schopnostmi potřebnými k tomu, aby 
byly vůbec zaměstnatelné bez ohledu na konkrétní pozici – tzv. měkké dovednosti)

B3a.6.h Podpora vzdělávání a aktivizace osob ohrožených sociálním vyloučením a osob vedoucích 
rizikový způsob života v oblasti finanční gramotnosti, dluhového poradenství

B3a.6.i Realizace doporučení vyplývajících z analýzy stavu patologického hráčství 

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1, B2, B6

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z58
Priorita: P31

B3a.7 Trvale podporovat procesy plánování a efektivní systémy střednědobého plánování 
sociálních služeb

Aktivity naplňující cíle opatření

B3a.7.a Koordinovaná tvorba koncepčních dokumentů se sociální tématikou

B3a.7.b Udržení činností Krajské koordinační struktury pro plánování (KKS) sociálních služeb 
v Libereckém kraji

B3a.7.c Metodické vedení kontaktních osob v území zabývajících se komunitním plánováním

B3a.7.d Meziresortní spolupráce u přesahových aktivit zejména v oblasti školství a zdravotnictví
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B3a.7.e Datové centrum sociálních služeb Libereckého kraje (zajištění provozu, rozšíření, servisní 
podpory a aktuálnosti dat)

B3a.7.f Koordinace a politická podpora procesů komunitního plánování měst a obcí, včetně 
provázanosti se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji

B3a.7.g Odborná a metodická podpora procesů komunitního plánování ve městech a obcích

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1, B3b, E4

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B3a.8 Podporovat prorodinné vazby a související sociální služby

Aktivity naplňující cíle opatření

B3a.8.a Podpora vzniku a rozvoje ambulantních a terénních sociálních služeb zaměřených na 
podporu zdravých funkcí rodiny jako prevence proti rozpadu rodiny a umístění dětí mimo 
rodinu na základě analýzy potřebnosti a dostupnosti těchto služeb

B3a.8.b Transformace péče o ohrožené děti (analýza stávajícího systému, vytvoření plánu 
transformace pobytových zařízení pro děti na území kraje, zajištění dostupnosti sociálních 
a zdravotních služeb pro rodiny s dětmi)

B3a.8.c Podpora a rozvoj potřebných ambulantních a terénních služeb zaměřených na posílení 
schopnosti rodiny zajistit péči o děti

B3a.8.d Podpora a rozvoj individuální náhradní rodinné péče

B3a.8.e Nastavení systémové meziresortní spolupráce v rámci podpory zdravého fungování rodiny

B3a.8.f Vytváření osvěty (letáky, odborný tisk, přednášky, semináře, média) laické i odborné 
veřejnosti o možnostech podpory rodin prostřednictvím sociálních služeb a pověřených 
osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

B3a.8.g Zapojení laické i odborné veřejnosti do procesu vytváření rodinné politiky kraje

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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B3b - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče 
a sociálních služeb, podpora zdravého 
životního stylu - oblast zdravotní péče

VIZE 2020

Občané vnímají a stále více podporují zdravý životní styl. Podmínky ovlivňující zdraví obyvatel se 
trvale zlepšují.
Liberecký kraj má optimální síť zdravotnických zařízení včetně definovaných páteřních nemocnic 
pomocí níž je zajištěna hierarchie péče od široké základny poskytovatelů základní péče po vrcholové 
zařízení poskytující superspecializovanou a specializovanou péči pro obyvatele Libereckého kraje. 
Jednotliví poskytovatelé mají danou roli a k ní odpovídající infrastrukturu.
Liberecký kraj má funkčně propojené systémy zdravotní a sociální péče, na jejichž financování se 
dohodl s plátci.
Liberecký kraj zajistil ve druhém programovacím období dostatek finančních prostředků na investice 
a rozvoj zdravotních služeb. Zdravotnictví zvyšuje svou odbornou úroveň. Aktivně se podílí na 
vědecké a výzkumné činnosti.

CÍLE OPATŘENÍ

B3b.1 Dlouhodobě zlepšovat zdravotní stav obyvatel Libereckého kraje

B3b.2 Zajistit vícezdrojové financování provozu, obnovy a rozvoje zdravotnictví Libereckého kraje v 
souladu s vývojem vědy a techniky

B3b.3 Definovat a udržet optimální síť zdravotních služeb ve spolupráci poskytovatelů, zdravotních 
pojišťoven, zřizovatelů a municipalit

B3b.4 Propojit (ve smyslu návaznosti) sítě zdravotních a sociálních služeb

B3b.5 Poskytovat veškerou zdravotní péči na vysoké odborné úrovni, podporovat kvalitní a 
bezpečnou zdravotní péči

B3b.1 Dlouhodobě zlepšovat zdravotní stav obyvatel Libereckého kraje

Aktivity naplňující cíle opatření

B3b.1.a Pravidelná aktualizace funkčního systému ukazatelů zdraví a jejich využívání

B3b.1.b Vytvoření motivačního systému pro péči občanů o své zdraví

B3b.1.c Dlouhodobá podpora aktivit pro zlepšování zdravotního stavu obyvatel

B3b.1.d Zavedení nových programů osvěty a prevence

B3b.1.e Identifikace faktorů vnějšího prostředí, které mají negativní a pozitivní vliv na zdraví 
obyvatel Libereckého kraje. Uplatňovat metodu HIA

B3b.1.f Podpora uplatňování hodnocení nerovnosti ve zdraví

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření
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Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B3b.2 Zajistit vícezdrojové financování provozu, obnovy a rozvoje zdravotnictví Libereckého kraje 
v souladu s vývojem vědy a techniky

Aktivity naplňující cíle opatření

B3b.2.a Podpora funkčního rozvoje medicíny v Krajské nemocnici Liberec, a. s. s důrazem na 
specializovanou a superspecializovanou péči, podpora její rekonstrukce a modernizace 
včetně možné nové výstavby Krajské nemocnice Liberec, a. s.

B3b.2.b Podpora rekonstrukce a modernizace infrastruktury dalších zdravotnických zařízení v 
Libereckém kraji

B3b.2.c Podpora vytvoření systému pro udržení minimálně stávající úrovně finančních prostředků 
zdravotních pojišťoven v Libereckém kraji

B3b.2.d Podpora komerční aktivity poskytovatelů zdravotních služeb v Libereckém kraji s cílem 
získat další finanční prostředky pro zdravotnictví

B3b.2.e Podpora materiálně technického vybavení poskytovatelů zdravotních služeb včetně podpory 
rozvoje přednemocniční neodkladné péče (Zdravotnická záchranná služba Libereckého 
kraje)

B3b.2.f Podpora občanské odpovědnosti a motivace privátního sektoru k finanční spoluúčasti 
v oblasti zdravotnictví

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B3b.3 Definovat a udržet optimální síť zdravotních služeb ve spolupráci poskytovatelů, 
zdravotních pojišťoven, zřizovatelů a municipalit

Aktivity naplňující cíle opatření

B3b.3.a Definice sítě veškerých zdravotních služeb a vztahů

B3b.3.b Podpora udržitelnosti a dostupnosti sítě zdravotních služeb

B3b.3.c Vytvoření strategie rozvoje lůžkových zdravotnických zařízení a strategie specializovaných 
zdravotních služeb (onkologie, psychiatrie ...), vymezení role páteřních nemocnic 
v Libereckém kraji a konkretizace hierarchie poskytovatelů zdravotní péče od 
superspecializované po základní úroveň

B3b.3.d Vytváření a zpřístupnění mapy dostupnosti zdravotních služeb ve spolupráci se Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou (VZP)

B3b.3.e Podpora aktivit směřujících k podpoře akreditací odborných pracovišť pro další vzdělávání 
lékařů a podpora vzniku rezidenčních míst
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B3b.3.f Nastavení efektivní komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb, zdravotními 
pojišťovnami, municipalitami, zřizovateli

B3b.3.g Sledování a vyhodnocování vybraných ukazatelů kvality zdravotní péče

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z58
Priorita: P31

B3b.4 Propojit (ve smyslu návaznosti) síť zdravotních a sociálních služeb

Aktivity naplňující cíle opatření

B3b.4.a Podpora spolupráce na poskytování následné a dlouhodobé péče včetně její definice

B3b.4.b Spolupráce na vytvoření koordinačního systému na úrovni kraje pro zdravotně sociální 
oblast

B3b.4.c Podpora vznik potřebných zařízení pro poskytování zdravotně-sociálních služeb, podporovat 
vznik lůžkové hospicové péče 

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B3a

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z58
Priorita: P31

B3b.5 Poskytovat veškerou zdravotní péči na vysoké odborné úrovni, podporovat kvalitní a 
bezpečnou zdravotní péči

Aktivity naplňující cíle opatření

B3b.5.a Podpora vzdělávání všech cílových skupin ve zdravotnictví, podporovat systém hodnocení 
vzdělávání

B3b.5.b Podpora implementace nových vědeckých poznatků do praxe a aplikace ostatních výstupů 
z jiných oborů

B3b.5.c Podpore procesů, které vedou ke splnění kritérií pro řízení a kontinuální zvyšování kvality a 
bezpečnosti péče (akreditace, certifikace)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A2, B1
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Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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B4a - Podpora kulturních služeb, sportovních 
zařízení a zájmové činnosti obyvatel – oblast 
kultura

VIZE 2020

Liberecký kraj vytváří a poskytuje podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které 
přispívají ke kulturnímu vyžití, poznání, vzdělávání a aktivnímu trávení volného času všem bez rozdílu. 
Kultura vstupuje do veřejného prostoru a stává se součástí každodenního života občanů i návštěvníků 
Trojzemí.

CÍLE OPATŘENÍ

B4a.1 Udržovat a rozvíjet síť kulturních zařízení v kraji 

B4a.2 Podporovat umělecké aktivity i zájmové činnosti nejširší veřejnosti  

B4a.3 Podporovat vzdělávání pracovníků v oblasti kultury 

B4a.4 Podporovat propagaci kulturních aktivit v kraji 

B4a.5 Podporovat přeshraniční kulturní spolupráci 

B4a.1 Udržovat a rozvíjet síť kulturních zařízení v kraji

Aktivity naplňující cíle opatření

B4a.1.a Podpora rozvoje kulturních zařízení v Libereckém kraji 

B4a.1.b Podpora modernizace kulturních zařízení a expozic muzeí a galerií včetně bezbariérové 
dostupnosti  

B4a.1.c Podpora regionálních funkcí knihoven a regionálního pracoviště pro péči o tradiční lidovou 
kulturu v Libereckém kraji 

B4a.1.d Maximální využívání všech efektivních marketingových nástrojů na zvýšení propagace 
poskytování kulturních služeb v kraji na základě provázaného systému propagace a 
prezentace jednotlivých subjektů

B4a.1.e Podpora regionálních divadel se stálým souborem a celokrajským působením

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z58
Priorita: není přímá vazba
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B4a.2 Podporovat umělecké aktivity i zájmové činnosti nejširší veřejnosti  

Aktivity naplňující cíle opatření

B4a.2.a Podpora vybraných kulturních aktivit nadregionálního, celostátního a mezinárodního 
významu

B4a.2.b Podpora postupových přehlídek a festivalů s návazností na národní přehlídky, jako 
platformy pro prezentaci celoroční činnosti kulturních subjektů a vzdělávání v uměleckých 
oborech

B4a.2.c Podpora prezentace umění ve veřejném prostoru

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B4a.3 Podporovat vzdělávání pracovníků v oblasti kultury 

Aktivity naplňující opatření

B4a.3.a Podpora soustavného vzdělávání profesionálních i neprofesionálních pracovníků v oblasti 
kultury

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B4a.4 Podporovat propagaci kulturních aktivit v kraji 

Aktivity naplňující opatření

B4a.4.a Podpora naplňování datového skladu kulturními aktualitami a nabídkou kulturních akcí

B4a.4.b Podpora propagace a prezentace kulturních aktivit v kraji všemi dostupnými formami

B4a.4.c Podpora tvorby informačních databází z oblasti kultury

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření
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Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B4a.5 Podporovat přeshraniční kulturní spolupráci

Aktivity naplňující opatření

B4a.5.a Spolupráce s Euroregionem Nisa při prezentaci a propagaci přeshraničních projektů

B4a.5.b Napomáhání kulturní spolupráci subjektů v rámci Euroregionu Nisa i mimo něj se zájmem o 
realizaci přeshraničních projektů

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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B4b – Podpora kulturních služeb, sportovních 
zařízení a zájmové činnosti obyvatel – oblast 
sport

VIZE 2020

Liberecký kraj je regionem, v kterém žije vysoké procento obyvatel, kteří svůj volný čas tráví aktivním 
sportem. K tomu využívá nejen přírodní podmínky, ale i uměle vytvořená sportoviště, která splňují 
nejnáročnější kritéria a jsou dostupná pro všechny jeho občany i návštěvníky.
Specifická pozornost je v Libereckém kraji věnována sportu dětí a mládeže, které mají vytvořeny 
podmínky pro sport na všech jeho výkonnostních úrovních. Sportovní výchova dětí a mládeže je 
zajištěna trenéry a funkcionáři s potřebnou kvalifikací.
Financování sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji je zajištěno jako vícezdrojové a podílí se na něm 
nejen samotní sportovci, ale i místní municipality a sportovní svazy a organizace. Ze strany 
Libereckého kraje je sport kofinancován zejména prostřednictvím dotačních programů.
Na území Libereckého kraje jsou v oblasti sportovní infrastruktury vytvořeny podmínky nejen pro 
sportování veřejnosti, ale sportovní infrastruktura umožňuje pravidelné pořádání významných 
sportovních akcí národního i mezinárodního významu. 

CÍLE OPATŘENÍ:

B4b.1 Vytvořit optimální podmínky pro sport dětí a mládeže (osoby mladší 19 let)

B4b.2 Vytvořit optimální podmínky pro „sport pro všechny“

B4b.3 Vytvořit funkční, bezpečnou a moderní sportovní infrastrukturu

B4b.4 Realizovat nadregionální a mezinárodní sportovní akce

B4b.1 Vytvořit optimální podmínky pro sport dětí a mládeže (osoby mladší 19 let)

Aktivity naplňující cíle opatření

B4b.1.a Finanční dostupnost sportovních aktivit pro široké sociální spektrum dětí a mládeže 

B4b.1.b Podpora pravidelné činnosti sportovních subjektů pečujících o děti a mládež na všech 
výkonnostních úrovních

B4b.1.c Zvyšování odborné připravenosti pracovníků (dobrovolníků i profesionálů) s dětmi a mládeží 
v oblasti sportu

B4b.1.d Organizace sportovních soutěží dětí a mládeže

B4b.1.e Podpora krajských sportovních reprezentací dětí a mládeže

B4b.1.f Podpora sportu a tělovýchovy ve školách a školských zařízeních

B4b.1.g Přeshraniční spolupráce v oblasti sportu dětí a mládeže

B4b.1.h Propagace zdravého životního stylu

B4b.1.i Prevence úrazů při sportu
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Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1, B3b, E1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: nepřímo Z58
Priorita: není přímá vazba

B4b.2 Vytvořit optimální podmínky pro „sport pro všechny“

Aktivity naplňující cíle opatření

B4b.2.a Vytváření podmínek pro rekreační sport v přírodním i umělém prostředí

B4b.2.b Vytváření podmínek pro sport seniorů

B4b.2.c Podpora sportu handicapovaných osob

B4b.2.d Propagace zdravého životního stylu

B4b.2.e Prevence úrazů při sportu

B4b.2.f Zvýšení dostupnosti soukromých a veřejných sportovišť široké populaci

B4b.2.g Aktivity zajišťující propojení nabídky sportu a cestovního ruchu

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, B3a, B3b, A4

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: nepřímo Z54, Z55, Z58, Z59
Priorita: nepřímo P28, P31

B4b.3 Vytvořit funkční, bezpečnou a moderní sportovní infrastrukturu

Aktivity naplňující cíle opatření

B4b.3.a Investiční a neinvestiční aktivity pro rozvoj, modernizaci, budování a údržbu přírodních 
i umělých sportovišť a sportovních areálů

B4b.3.b Modernizace vybavení sportovišť

B4b.3.c Přeměny brownfields na centra aktivního trávení volného času

B4b.3.d Snižování energetické náročnosti sportovišť

B4b.3.e Šetrné a životní prostředí nepoškozující úpravy přírodního prostředí k pohybovým a 
sportovním aktivitám

B4b.3.f Přeshraniční spolupráce při budování sportovišť vč. přírodních sportovišť s přesahem 
státních hranic

B4b.3.g Propagace sportovních zařízení



73

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, C3, E1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z53, Z54, Z55, Z58, Z59
Priorita: P28, P31

B4b.4 Realizovat nadregionální a mezinárodní sportovních akce

Aktivity naplňující cíle opatření

B4b.4.a Podpora významných sportovních akcí národního, evropského i celosvětového významu 
konaných na území kraje

B4b.4.b Podpora sportovně diplomatického prostředí v Libereckém kraji

B4b.4.c Přeshraniční spolupráce při pořádání významných sportovních akcí

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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B5 - Péče o kulturní dědictví

VIZE 2020

Péče o kulturní dědictví je celospolečenským zájmem. Zárukou zachování, rozvoje a poznání 
hmotného i nehmotného kulturně-historického dědictví je zainteresovaná odborná i laická veřejnost. 
Liberecký kraj pečuje o památkové objekty ve svém vlastnictví a podporuje vlastníky v činnostech 
směřujících k zachování autenticity památek. Zároveň podporuje provozovatele nebo nájemce 
kulturních památek při tvorbě nabídky produktů cestovního ruchu, kulturně vzdělávacích aktivit pro 
širokou veřejnost a v činnostech spojených s udržováním tradic a řemesel s přihlédnutím ke 
specifikům památkového fondu a průmyslového dědictví Libereckého kraje.

CÍLE OPATŘENÍ

B5.1 Vytvářet podmínky pro tvorbu vzdělávacích programů zaměřených na poznání kulturního 
dědictví regionu

B5.2 Finančně podporovat zachování hmotného a nehmotného dědictví (tradiční lidová kultura)

B5.3 Prezentovat a propagovat kulturní dědictví

B5.4 Seznamovat veřejnost s problematikou památkové péče

B5.5 Vytvářet podmínky pro přeshraniční spolupráci v péči a propagaci kulturního dědictví 

B5.1 Vytvářet podmínky pro tvorbu vzdělávacích programů zaměřených na poznání kulturního 
dědictví regionu

Aktivity naplňující cíle opatření

B5.1.a Vyhodnocení a analyzování priorit regionálních forem kulturního dědictví (sklářství, 
kamenářství, textil, bižuterie, lidové stavitelství, lidová kultura) a využívání výstupů pro 
tvorbu vzdělávacích a osvětových programů (výstavy, workshopy, přednášky …)

B5.1.b Podpora zapojení dalších subjektů (zájmová sdružení, fyzické osoby apod.) do realizace 
vzdělávacích programů zaměřených na poznání kulturního dědictví regionu a vytvářet 
podmínky pro jejich činnost 

B5.1.c Zajištění součinnosti s resortem školství při tvorbě vzdělávacích programů

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1, B4a

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z50
Priorita: není přímá vazba
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B5.2 Finančně podporovat zachování hmotného a nehmotného dědictví 

Aktivity naplňující cíle opatření

B5.2.a Podpora zachování hmotného a nehmotného kulturního dědictví 

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B4a

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z49, Z50, Z51, Z54, Z55
Priorita: není přímá vazba

B5.3 Prezentovat a propagovat kulturní dědictví

Aktivity naplňující cíle opatření

B5.3.a Prezentace a propagace kulturního dědictví všemi dostupnými formami (tištěné materiály, 
média, webové portály a dalšími moderními technologiemi)

B5.3.b Podpora paměťových institucí zřizovaných Libereckým krajem při realizaci nových stálých 
expozic, odborných monografií, výstav a edukativních  programů, které budou vodítkem pro 
práci s památkovým fondem s cílem propagovat problematiku movitého a nemovitého 
kulturního dědictví

B5.3.c Vytvářet podmínky pro zápis Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce na 
Seznam světového dědictví UNESCO

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B5.4 Seznamovat veřejnost s problematikou památkové péče

Aktivity naplňující cíle opatření

B5.4.a Vytváření podmínek pro tvorbu kvalitních multimediálních prezentací s tématikou ochrany 
historických památek, tradičních původních řemesel a nehmotného kulturního dědictví.

B5.4.b Podpora seznamování veřejnosti s metodikou péče o hmotné a nehmotné kulturní dědictví 
všemi dostupnými formami

B5.4.c Podpora vytváření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti 
nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a 
archeologických památek
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Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B5.5 Vytvářet podmínky pro přeshraniční spolupráci v péči a propagaci kulturního dědictví 

Aktivity naplňující cíle opatření

B5.5.a Podporovat vytváření společných projektů v péči a propagaci kulturního dědictví na území 
Libereckého kraje v rámci přeshraniční spolupráce se sousedními regiony

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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B6 - Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, 
pracovního a veřejného prostředí

VIZE 2020

Liberecký kraj nabízí přitažlivé a udržované prostředí s pestrou, kvalitní a dostupnou nabídkou 
trvalého bydlení pro všechny kategorie obyvatel. Poskytuje dostatek dostupných pracovních 
příležitostí na celém území kraje ve struktuře odpovídající sociálnímu složení, požadavkům obyvatel a 
trhu.
Návštěvníci Libereckého kraje jsou spokojeni a rádi se vracejí. Obyvatelé jsou hrdí, že bydlí v 
Libereckém kraji a aktivně se podílejí na kvalitě života.

CÍLE OPATŘENÍ

B6.1 Zajistit podmínky pro zdravé a cenově dostupné bydlení pro všechny obyvatele dle potřeb a 
možností měst a obcí Libereckého kraje

B6.2 Zvýšit kvalitu veřejných prostranství

B6.3 Vytvořit podmínky pro stabilizaci obyvatelstva, zkvalitnit pracovní prostředí a vyvážený rozvoj 
pracovních příležitostí

B6.1 Zajistit podmínky pro zdravé a cenově dostupné bydlení pro všechny obyvatele dle potřeb a 
možností měst a obcí Libereckého kraje

Aktivity naplňující cíle opatření

B6.1.a Odstraňování zdravotně závadných stavů v bytových jednotkách

B6.1.b Podpora obnovy a rekonstrukcí bytového fondu včetně regenerace panelové výstavby 

B6.1.c Podpora nové výstavby bytových jednotek včetně sociálního bydlení a startovacích bytů dle 
významu obcí v sídelní struktuře

B6.1.d Rozvoj zelených ploch jako součást bydlení

B6.1.e Podpora výstavby a dostupnosti bydlení zejména pro mladé rodiny, neúplné rodiny, sociálně 
slabé skupiny obyvatel 

B6.1.f Podpora environmentálně šetrného bydlení (např. nízkoenergetické domy atd.)

B6.1.g Zpracování koncepce bydlení s vazbou na územně plánovací dokumentaci kraje a obcí

B6.1.h Podpora výstavby technické a dopravní infrastruktury potřebné pro rozvoj bydlení

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B3a, C1, C3, E4

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z54
Priorita: P23, P26, P31
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B6.2 Zvýšit kvalitu veřejných prostranství

Aktivity naplňující cíle opatření

B6.2.a Zvýšení bezpečnosti ve veřejných prostorách včetně prevence (protipožární, protipovodňová, 
kamerové a bezpečnostní systémy, kriminalita …)

B6.2.b Humanizace, odstraňování bariér a aktivní využívání veřejných prostranství

B6.2.c Údržba a zkvalitňování veřejného prostoru a budov

B6.2.d Podpora odpočinkových a relaxačních zón

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B7, C3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z54
Priorita: P20

B6.3 Vytvořit podmínky pro stabilizaci obyvatelstva, zkvalitnit pracovní prostředí a vyvážený rozvoj 
pracovních příležitostí

Aktivity naplňující cíle opatření

B6.3.a Podpora rozvoje pracovních zón charakteru malého a středního podnikání

B6.3.b Podpora dopravní dostupnosti pracovišť včetně pěší a bezmotorové dopravy

B6.3.c Zlepšování kvality pracovního prostředí

B6.3.d Podpora různých forem pracovních vztahů (např. práce z domova atd.)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, B2, C1, C2

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z1, Z2, Z10, Z12, Z56
Priorita: P7, P8
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B7 - Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku

VIZE 2020

V Libereckém kraji žijí lidé informovaní v oblasti bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku a připravení 
na řešení nestandardních situací. K tomu je využíváno funkčních technických a vzdělávacích systémů 
na různých úrovních. 
Máme funkční systémové rozdělení úkolů a kompetencí zejména v oblastech prevence a řešení 
sociálně-patologických jevů, sociálního vyloučení, kriminality a zajištění veřejného pořádku a 
bezpečnosti. 
Je zaveden systém vícezdrojového financování a materiálového zabezpečení pro zajišťování 
bezpečnosti obyvatel a majetku.

CÍLE OPATŘENÍ

B7.1 Vybudovat systém soustavné a koordinované přípravy obyvatel v oblasti jejich bezpečnosti a 
ochrany majetku 

B7.2 Vytvořit funkční a provázaný systém prevence a řešení sociálně patologických jevů a zajištění 
vícezdrojového financování

B7.3 Stabilizovat funkční a provázaný systém prevence a připravenosti obyvatelstva na mimořádné 
události a zajištění vícezdrojového financování

B7.1 Vybudovat systém soustavné a koordinované přípravy obyvatel v oblasti jejich bezpečnosti a 
ochrany majetku 

Aktivity naplňující cíle opatření

B7.1.a Školení pedagogických pracovníků v oblasti ochrany majetku a obyvatel

B7.1.b Monitoring počtu a lokalizace osob bez domova i mimo dostupné statistiky ambulantních 
center (např. Městská policie, Policie ČR, NNO …) a výsledky centralizovat a poskytovat 
relevantním organizacím

B7.1.c Podpora vzdělávací a informační aktivity podle zájmových stran a témat (např.: senioři –
podvody, teenageři – návykové látky, ženy – sebeobrana, děti – internet, šikana atd.) a 
formou brožur, letáků, webu a dalších informačních kanálů šíření informací mezi obyvatelstvo

B7.1.d Vymezení a zveřejnění pevného a neměnného daného stanoviště pro centrální kontakt s 
obyvateli v každé obci při zajištění bezpečnosti a ochrany majetku 

B7.1.e Funkční provázání služby krizové intervence a psychosociální pomoci, antikonfliktních týmů, 
KIP týmů (komunitní intervenční tým), apod. zejména pak formou seznamu telefonních 
kontaktů dostupným veřejnosti a propagace těchto služby veřejnosti

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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B7.2 Vytvořit funkční a provázaný systém prevence a řešení sociálně patologických jevů a zajištění 
vícezdrojového financování

Aktivity naplňující cíle opatření

B7.2.a Vytvoření efektivního systému koordinace subjektů zapojených do prevence sociálně 
patologických jevů včetně posilování mezirezortní spolupráce

B7.2.b Podpora vzdělávání subjektů i jednotlivců v oblasti prevence sociálně patologických jevů a 
posilování vědomí obyvatel ohledně provázanosti bezpečnostní a sociální problematiky

B7.2.c Systémová a transparentní podpora organizací a institucí, které se prevencí sociálně 
patologických jevů zabývají nebo jejichž činnost k této prevenci přispívá

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1, B3a 

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

B7.3 Stabilizovat funkční a provázaný systém prevence a připravenosti obyvatelstva na mimořádné 
události a zajištění vícezdrojového financování

Aktivity naplňující cíle opatření

B7.3.a Podpora projektů v oblasti zvýšení připravenosti obcí, složek Integrovaného záchranného 
systému (IZS) a obyvatelstva na řešení mimořádné události

B7.3.b Podpora obměny (výstavby) a modernizace technického a materiálního vybavení a 
infrastruktury složek krizového řízení a IZS 

B7.3.c Organizace akcí pro obyvatelstvo obcemi a složkami IZS (dny IZS, soutěže požární ochrany, 
Českého červeného kříže, ukázky činnosti a možností společenských organizací …)

B7.3.d Podávání informací obyvatelstvu k jejich činnosti a chování při vzniku mimořádné události
(tiskoviny, letáky, rozhlasové a televizní relace …)

B7.3.e Provádění pravidelných cvičení složek IZS se zapojením právnických a podnikajících fyzických 
osob, dalších organizací a obyvatelstva

B7.3.f Udržování pravidelné činnost PANELU nevládních neziskových organizací

B7.3.g Zvyšování úrovně školitelů z řad profesionálních složek IZS a učitelů pedagogického sboru ZŠ 
a SŠ a ostatních školitelů (příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů, ostatních složek IZS, 
žáků ZŠ a SŠ ve stanovené tématice)

B7.3.h Školení pedagogických pracovníků složkami IZS v oblasti ochrany obyvatelstva při 
mimořádné události a v krizových situacích

B7.3.i Podpora výuky témat ochrany obyvatelstva v ZŠ a SŠ (popřípadě MŠ)

B7.3.j Zkvalitňování systému spojení a komunikace mezi všemi složkami IZS, včetně komunikace s 
obyvatelstvem

B7.3.k Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, řešení 
bezpečnosti obyvatel a majetku v příhraničních oblastech



81

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1, E1, E5

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z61, Z63
Priorita: P29

B7.3.l Vytvoření udržitelného, koordinovaného a transparentního systému vícezdrojového 
financování prevence i řešení mimořádné události

B7.3.m Vytvoření systému monitoringu lokalizace osob se speciálními potřebami pro poskytnutí 
pomoci pro případ mimořádné události a krizové situace (domácnosti kde žijí osoby 
upoutané na lůžko, vozíčkáři, neslyšící, nevidomí atd.)

B7.3.n Vytváření podmínek pro evakuaci osob v případě mimořádné události (přijímací a evakuační 
střediska, evakuační trasy ...)

B7.3.o Vytváření podmínek pro nouzové zásobování obyvatelstva vodou a energiemi
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Strategický cíl C: Komplexní a kvalitní 
infrastruktura

C1 Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace

C2
Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ 
a zlepšení dopravní obslužnosti

C3
Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury 
včetně obnovitelných zdrojů

C4 Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií



83

C1 - Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury 
a její optimalizace

VIZE 2020

Motto: Hodinová dostupnost
Dopravní infrastruktura Libereckého kraje je založena na bezpečné, kvalitní a přiměřeně husté síti 
dopravních spojení s pozitivním dopadem na udržitelný rozvoj. Jsou zajištěny kvalitní a bezpečné 
dopravní systémy měst.
Jsou vytvořeny podmínky pro optimální dopravní obslužnost území Libereckého kraje, významná sídla 
jsou napojena na nadřazenou dopravní síť, je zajištěna jejich dobrá dostupnost i z hlavního města 
státu, a je snížena zátěž sídel dopravou. Přes území kraje je optimálně převedena tranzitní doprava a 
je zajištěna dobrá dopravní dostupnost Liberce ze všech částí Libereckého kraje. Je využit potenciál 
železničních tratí.
V Libereckém kraji je provozována dostatečná infrastruktura pro leteckou dopravu. V Libereckém 
kraji funguje podpora logistických terminálů, jež umožňují volbu dopravy a podporují zaměstnanost.
Je realizována síť páteřních cyklostezek a cyklotras s návazností na okolní regiony a státy. Je vytvořen 
systém turistických cest a hipostezek s návazností na okolní regiony a státy.

CÍLE OPATŘENÍ

C1.1 Silnice I. třídy - Připravit a začít realizovat stavby v koridoru kapacitní silnice S5 (I/35) a 
kvalitní propojení Frýdlantska, Jablonecka, Tanvaldska a Českolipska se sítí rychlostních silnic 
včetně obchvatů měst

C1.2 Silnice II., III. třídy a místní komunikace - Zlepšit technický stav silnic a mostů a odstraňovat 
dopravně nebezpečná místa a úseky na pozemních komunikacích včetně zlepšení dopravního 
značení

C1.3 Rozvíjet dopravní infrastrukturu měst a obcí v Libereckém kraji

C1.4 Vytvářet podmínky pro zlepšování technického stavu železničních tratí, mostů, tunelů a 
stanic, zkrácení cestovní doby a pro rozvoj kolejové dopravy včetně přeshraničních spojení

C1.5 Minimalizovat vliv klimatických podmínek na kvalitu dopravy, vytváření míst pro odstavování 
a kontroly vozidel

C1.6 Zvyšovat propustnost území a snížení bariérového efektu liniových dopravních staveb

C1.7 Vytvářet podmínky pro bezpečnou bezmotorovou dopravu v úsecích konfliktu s motorovou 
dopravou včetně bezpečného začleňování cyklistické dopravy do dopravního systému

C1.8 Podporovat rozvoj letecké dopravy

C1.9 Podporovat rozvoj sítě logistických terminálů
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C1.1 Silnice I. třídy - Připravit a začít realizovat stavby v koridoru kapacitní silnice S5 (I/35) a 
kvalitní propojení Frýdlantska, Jablonecka, Tanvaldska a Českolipska se sítí rychlostních 
silnic včetně obchvatů měst

Aktivity naplňující cíle opatření

C1.1.a Příprava a stabilizace trasy kapacitní silnice S5 v úseku Ohrazenice - Úlibice

C1.1.b Příprava a zahájení stavby silnice I/ 13, úsek Krásná Studánka – Dětřichov

C1.1.c Realizace silnice I/14 Liberec Kunratice – Jablonec nad Nisou Rýnovice

C1.1.d Vybudování obchvatů měst (Jablonec nad Nisou, dokončení obchvatu České Lípy, obchvat 
Dubá)

C1.1.e Příprava a stabilizace tras: přeložka silnice I/13 Rynoltice – Lvová a přeložka I/13 Kunratice –
Jablonné v Podještědí

C1.1.f Realizace opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti na průjezdních úsecích I. třídy městy a 
obcemi

C1.1.g Řešit další napojení průmyslových zón Sever a Jih v Liberci na silnice I. třídy

C1.1.h Příprava a stabilizace trasy silnice I/13 Frýdlant - obchvat

C1.1.i Realizace telematických zařízení na silnicích I. třídy vč. zařízení kontroly hmotnosti vozidel

C1.1.j Příprava a stabilizace tras: silnice I/13 Svor – obchvat, přeložka silnice I/9 Nový Bor –
Okrouhlá – Dolní Libchava a přeložka silnice I/9 Dubice – Dolní Libchava 

C1.1.k Podpora aktivit zvyšující bezpečnost silničního provozu na silnicích I. třídy

C1.1.l Příprava a stabilizace výhledu trasy silnice I/14 Jablonec n. N. – obchvat (tzv. Západní 
tangenta), včetně přeložky silnice I/14 Jablonec n. N. – Smržovka

C1.1.m Příprava a stabilizace trasy silnice I/38 Doksy – Obora, obchvat

C1.1.n Příprava a stabilizace výhledu tras: přeložka silnice I/9 Sosnová – Zahrádky – Jestřebí a silnice 
I/15 Zahrádky – obchvat

C1.1.o Příprava a stabilizace výhledu trasy Přeložka silnice I/15 Stvolínky – obchvat navazující na 
připravovanou stavbu silnice I/15 Kravaře – obchvat, a dále výhled trasy Přeložka silnice I/15 
Úštěk – Kravaře

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z3, Z4, Z5, Z11, Z16, Z17
Priorita: P10
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C1.2 Silnice II., III. třídy a místní komunikace - Zlepšit technický stav silnic a mostů a odstraňovat 
dopravně nebezpečná místa a úseky na pozemních komunikacích včetně zlepšení 
dopravního značení

Aktivity naplňující cíle opatření

C1.2.a Odstraňování škod po povodních a přívalových deštích

C1.2.b Odstraňování havarijního stavu mostů

C1.2.c Odstraňování havarijních a nevyhovujících úseků silnic, včetně havarijního stavu silničních 
objektů (zdi, propustky apod.)

C1.2.d Humanizace průtahů silnic – dopravní zklidnění včetně vhodné segregace nemotorové 
dopravy

C1.2.e Zajištění dopravního značení na evropské úrovni

C1.2.f Příprava a výstavba obchvatů obcí – snížení emisí a imisí ve městech

C1.2.g Vyhodnocování nehodových lokalit a uplatňování navržených řešení v rámci projektové 
přípravy

C1.2.h Vytipování dopravně nebezpečných závad a jejich průběžné odstraňování – bezpečnostní 
inspekce

C1.2.i Prověřování nových staveb bezpečnostním auditem

C1.2.j Zlepšování stavu zastávek veřejné dopravy při opravách a rekonstrukcích dle platné normy

C1.2.k Postupné vybavování silnic telematickými zařízeními, vč. zařízení kontroly hmotnosti vozidel

C1.2.l Příprava a stabilizace trasy silnice II/272 úsek Osečná – Ralsko (Kuřívody)

C1.2.m Zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem, zejména města Ralska 
při zajištění integrity jeho území

C1.2.n Podpora aktivit zvyšujících bezpečnost silničního provozu na silnicích II. a III. třídy a na 
místních komunikacích

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E2, E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z6, Z11, Z18, Z19
Priorita: P10

C1.3 Rozvíjet dopravní infrastrukturu měst a obcí v Libereckém kraji

Aktivity naplňující cíle opatření

C1.3.a Přibližování dopravního značení evropským standardům

C1.3.b Napojování průmyslových a obchodních zón na kapacitní komunikace

C1.3.c Napojení sítě místních komunikací na nadřazenou síť

C1.3.d Vytváření vnitřních městských okruhů a zklidnění dopravy v centrech měst

C1.3.e Řešení spolupráce všech druhů dopravy se systémem veřejné dopravy osob 

C1.3.f Podpora veřejné dopravy jako alternativa k individuální automobilové dopravě
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C1.3.g Napojení terminálů a zastávek veřejné dopravy se systémem nemotorové dopravy a 
vytváření podmínek pro uložení jízdních kol

C1.3.h Podpora informačních systémů – např. osvěta, mapy

C1.3.i Zajištění kvalitní obsluhy centrálních zón alternativní veřejnou dopravou

C1.3.j Řešení dopravy v klidu

C1.3.k Zajištění kultury autobusových zastávek a jejich bezpečnosti dle jednotných standardů 
(jednotné vybavení označníky, bezbariérový přístup, informační systém na zastávkách I. a II. 
třídy dle Standardu IDOL atd.)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C2, E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

řešeno na úrovni územních plánů a ne Zásad územního rozvoje LK

C1.4 Vytvářet podmínky pro zlepšování technického stavu železničních tratí, mostů, tunelů a 
stanic, zkrácení cestovní doby a pro rozvoj kolejové dopravy včetně přeshraničních spojení

Aktivity naplňující cíle opatření

C1.4.a Modernizace zabezpečovacích zařízení a přejezdových zabezpečovacích zařízení na železnici, 
dosažení systémových jízdních doba a zvyšování traťových rychlostí 

C1.4.b Příprava a realizace přestupních terminálů pro kombinaci se všemi druhy dopravy, podpora 
vzniku ploch pro B&R, P&R, K&R v uzlových bodech Integrovaného dopravního systému

C1.4.c Zlidštění a oživení železničních stanic a budov a jejich využití

C1.4.d Rekonstrukce železničních tratí

C1.4.e Rekonstrukce mostních objektů a tunelů s klasifikací „3“

C1.4.f Rekonstrukce nástupišť na v=550 mm nad traťovou kolejí

C1.4.g Rekonstrukce železniční tratě Zittau – Hrádek nad Nisou – Liberec a optimalizace železniční 
tratí Liberec – Tanvald – Harrachov – Szklarska Poręba, Liberec – Česká Lípa - Děčín, Česká 
Lípa – Lovosice (hranice LK kraje), Liberec – Frýdlant – Černousy – státní hranice –
Gőrlitz/Zgorzelec, Liberec - Turnov – Semily – Nová Paka

C1.4.h Územní příprava a stabilizace trasy rychlého železničního spojení Liberec – Praha

C1.4.i Přesuny, výstavba nových železničních zastávek dle současných potřeb

C1.4.j Zachování, podpora a rozvoj míst pro nakládku a vykládku

C1.4.k Zvýšení kvality přeshraničního spojení

C1.4.l Územní příprava trasy rozvojových projektů lehké železnice (tram-train) na území obcí 
Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Josefův Důl, Hejnice a Bílý Potok pod Smrkem

C1.4.m Územní příprava trasy rozvojových projektů tramvajové dopravy na území měst Liberec a 
Jablonec nad Nisou
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Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E2, E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z3, Z4,Z5, Z6, Z11, Z20, Z21
Priorita: P10

C1.5 Minimalizovat vliv klimatických podmínek na kvalitu dopravy, vytváření míst pro 
odstavování a kontroly vozidel

Aktivity naplňující cíle opatření

C1.5.a Zajištění míst pro silniční kontroly, zejména nákladních vozidel (např. vážení)

C1.5.b Zajištění telematických systémů, zejména meteohlásek

C1.5.c Zajištění odstavných ploch pro kamionovou dopravu

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

C1.6 Zvýšit prostupnost území a snížit bariérový efekt liniových dopravních staveb

Aktivity naplňující cíle opatření

C1.6.a Řešení křížení s liniovou dopravní stavbou (nadjezdy, podjezdy)

C1.6.b Řešení křížení migračních tras zvěře s liniovými dopravními stavbami

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E2

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z45
Priorita: není přímá vazba
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C1.7 Vytvářet podmínky pro bezpečnou bezmotorovou dopravu v úsecích konfliktu s 
motorovou dopravou, včetně bezpečného začleňování cyklistické dopravy do dopravního 
systému

Aktivity naplňující cíle opatření

C1.7.a Příprava a zajištění systému údržby dopravního orientačního značení významných cyklotras 
v kraji

C1.7.b Podpora dokončení již realizovaných významných projektů v oblasti cyklodopravy a 
cykloturistiky v Libereckém kraji

C1.7.c Podpora budování zón „30“ a „obytných zón“ na místních komunikacích

C1.7.d Podpora budování a údržby doprovodné infrastruktury cyklostras a cyklostezek (např. stojanů 
u cílů dopravy - úřady, sportoviště a kulturní zařízení, školy apod.)

C1.7.e Zajištění podpory projektové přípravy a osvěty pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu

C1.7.f Příprava systému zajištění udržitelného stavu provozu a rozvoje významných projektů 
cyklodopravy a cykloturistiky v kraji

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A4, B6

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z4, Z5, Z24
Priorita: P12

C1.8 Podporovat rozvoj letecké dopravy

Aktivity naplňující cíle opatření

C1.8.a Podpora alespoň jednoho letiště s celoročním provozem na území Libereckého kraje

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z23
Priorita: není přímá vazba
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C1.9 Podporovat rozvoj logistických terminálů

Aktivity naplňující cíle opatření

C1.9.a Podpora vybudování veřejného logistického centra s napojením na kapacitní silniční a 
železniční síť v rozvojové ose Praha – Liberec 

C1.9.b Vybudování lokálních veřejných logistických center v Liberci a České Lípě

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z3
Priorita: P7
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C2 - Optimalizace dopravních systémů včetně 
jejich alternativ a zlepšení dopravní 
obslužnosti

VIZE 2020

V Libereckém kraji funguje atraktivní a spolehlivá veřejná doprava. Liberecký kraj lobuje u vlastníků 
infrastruktury, což přináší její zlepšení. Doprava v Libereckém kraji je provázána na okolní regiony a 
státy.
Funguje efektivní systém koordinace kapacit veřejné dopravy osob. Je optimalizován systém veřejné 
dopravy. Je vytvořen systém centrálního řízení veřejné dopravy. Probíhá modernizace dopravních 
prostředků a infrastruktury pro veřejnou dopravu. Je provázána individuální doprava na veřejnou 
dopravu. Rozvoj dopravy podporuje cestovní ruch a navazující služby.

CÍLE OPATŘENÍ

C2.1 Zachovat rozsah dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a rozvíjet ji v návaznosti na potřeby 
území

C2.2 Zvyšovat atraktivitu a spolehlivost veřejné dopravy

C2.1 Zachovat rozsah dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a rozvíjet ji v návaznosti na potřeby 
území

Aktivity naplňující cíle opatření

C2.1.a Optimalizace systémů veřejné dopravy včetně uzpůsobení se potřebám v území

C2.1.b Podpora spolupráce mezi objednateli veřejné dopravy (Ministerstvo dopravy, Liberecký kraj, 
města a obce) a organizátorem veřejné dopravy

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E2, E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z1, Z3, Z6
Priorita: P11

C2.2 Zvyšovat atraktivitu a spolehlivost veřejné dopravy

Aktivity naplňující cíle opatření

C2.2.a Zajištění provázanosti veřejné dopravy s individuální dopravou

C2.2.b Rozvoj IDOL a vznik centrálního řízení veřejné dopravy

C2.2.c Rozšíření speciálních druhů veřejné dopravy (cyklobusy, skibusy)

C2.2.d Moderní, ekologické a bezbariérové dopravní prostředky pro veřejnou dopravu
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C2.2.e Podpora moderních informačních technologií veřejné dopravy (QR kódy, Real Time 
Information atd.)

C2.3.f Modernizace odbavovacího systému prostřednictvím standardních platebních metod 
(platební karty, NFC, bankomaty, e-shop IDOL)

C2.3.g Rozvoj informačního systému veřejné dopravy (informační tabule na zastávkách 
s informacemi o zpožděních, informační sloupky, mobilní aplikace atd.)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C4, D1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z1, Z3, Z6, Z7, Z8
Priorita: P11
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C3 - Průběžné budování a modernizace technické 
infrastruktury včetně alternativních zdrojů

VIZE 2020

Jsou vytvořeny podmínky pro optimální obslužnost území Libereckého kraje vodohospodářskými, 
energetickými a informačními systémy.
Kapacitní vlastnosti elektrických a plynových distribučních sítí umožňují další rozvoj území. Jsou 
podporovány úsporné energetické technologie a k výrobě energie se využívají především alternativní 
energetické zdroje. 
V Libereckém kraji je zajištěno zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství. 
Liberecký kraj má vybudován funkční systém zařízení k nakládání s odpady a čištění odpadních vod je 
realizováno v souladu s předpisy a za ekonomicky přijatelných podmínek. Vodní toky plní všechny své 
funkce včetně produkce obnovitelné energie a jejich využívání je v souladu se zásadami ochrany 
životního prostředí. Vybudovaná protipovodňová opatření chrání nejrizikovější místa před 
povodněmi.

CÍLE OPATŘENÍ

C3.1 Vybudovat kvalitní, spolehlivý a efektivní systém zásobování energií na celém území 
Libereckého kraje s ohledem na očekávané potřeby území

C3.2 Zvýšit využívání energeticky a ekologicky šetrných technologií a využívání obnovitelných zdrojů 
energie

C3.3 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury, zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou a zvýšit 
úroveň čištění odpadních vod na území Libereckého kraje

C3.4 Budovat a zkvalitňovat preventivní protipovodňová opatření

C3.1 Vybudovat kvalitní, spolehlivý a efektivní systém zásobování energií na celém území 
Libereckého kraje s ohledem na očekávané potřeby území

Aktivity naplňující cíle opatření

C3.1.a Podpora realizace rozsáhlého programu úspor energie v oblastech výrobních, distribučních a 
spotřebních systémů

C3.1.b Objektivní prověřování udržitelnosti systémů centrálního zásobování teplem včetně případné 
jejich částečné decentralizace

C3.1.c Podpora rozšiřování plynofikace v území a rekonstrukce stávajících sítí

C3.1.d Podpora realizace nových vedení VVN, VN a transformoven VVN/VN pro zajištění výkonu a 
spolehlivosti systému zásobování elektrickou energií dle očekávaných potřeb v Libereckém 
kraji

C3.1.e Podpora posilování kapacit stávající přenosové a distribuční sítě elektřiny a distribuční sítě 
plynu

C3.1.f Podpora rozvoje plnících stanic pro vozidla na alternativní pohon

C3.1.g Podpora rozvoje kolektorové sítě v Liberci 

C3.1.h Podpora rozvoje inteligentních sítí

C3.1.i Podpora rozvoje ostrovních systémů dodávky a spotřeby energií
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Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z30, Z31, Z32, Z33
Priorita: P15, P17, P18

C3.2 Zvýšit využívání energeticky a ekologicky šetrných technologií a využívání obnovitelných 
zdrojů energie

Aktivity naplňující cíle opatření

C3.2.a Podpora výzkumných a koncepčních činností v oblasti energeticky a ekologicky šetrných 
technologií a využívání obnovitelných zdrojů energie 

C3.2.b Podpora realizace úsporných surovinových a energetických opatření u nemovitostí i 
technologií

C3.2.c Podpora ekonomicky efektivní aplikace kombinované výroby elektrické energie a tepla ve 
stávajících i nových zdrojích energie

C3.2.d Odpovědné zavádění a realizace zařízení zpracovávající a využívající obnovitelné zdroje 
energie zejména na místní úrovni a s ohledem na ochranu přírody a krajiny

C3.2.e Podpora využití výroby energií ze spalovny odpadů Liberec

C3.1.f Podpora energetické soběstačnosti objektů

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

D1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z30, Z31, Z46
Priorita: P2, P5, P15, P16

C3.3 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury, zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou a zvýšit 
úroveň čištění odpadních vod na území Libereckého kraje

Aktivity naplňující cíle opatření

C3.3.a Koncepční a ekonomické řešení výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

C3.3.b Zajišťování a ochrana zdrojů pitné vody, budování nových a rekonstrukce zastaralých a 
nevyhovujících vodovodních sítí

C3.3.c Podpora a iniciace budování kanalizací a čistících zařízení odpadních vod (ČOV) včetně malých 
lokálních ČOV

C3.3.d Využívání moderních technologií k efektivnímu čištění odpadních vod, zaměřovat se i na 
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dosud opomíjené polutanty

C3.3.e Zmapování jakosti povrchových vod a dle výsledků stanovit priority pro projekty

C3.3.f Hledání cest k omezení množství používané soli při údržbě silnic

C3.3.g Podpora osvěty a opatření směřujících k úspoře vody

C3.3.h Aktivně chránit vodní zdroje ohrožené těžbou v dole Turów

C3.3.i Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací LK

C3.3.j Navržení takových způsobů hospodaření v krajině a urbanizovaných územích, aby se snížil 
odtok dešťových vod z území a následný vnos nežádoucích látek do povrchových vod

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C1, C2

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z26, Z28, Z48, Z72
Priorita: P2, P5, P13, P14

C3.4 Budovat a zkvalitňovat preventivní protipovodňová opatření

Aktivity naplňující cíle opatření

C3.4.a Podpora koncepční činnosti v protipovodňové ochraně

C3.4.b
Upřesňování ohrožených území (záplavových území a aktivních zón záplavových území) s 
vazbou na územní plánování a realizace adekvátních protipovodňových opatření a staveb

C3.4.c
Technická opatření ke zvyšování kapacity koryt (prohlubování, hráze, objekty ke snižování 
přenosu splavenin, zvýšení propustnosti mostů a propustků)

C3.4.d Přírodě blízká protipovodňová opatření, revitalizace toků

C3.4.e
Pořízení a modernizace komunikační technologie (automatizované přenosy dat a varovných 
signálů)

C3.4.f Pořízení techniky a materiálu ke zvládání povodní

C3.4.g
Podpora uvolňování prostor údolních niv (záplavová území) od nevhodné zástavby a 
posouzení ekonomických a sociálních dopadů redislokace riskantně umístěných objektů

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B7, D3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z29, Z62
Priorita: P6, P29
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C4 - Zavádění a rozvoj informačních a 
komunikačních technologií

VIZE 2020

Neustále se rozvíjejí služby e-governmentu. Veřejnost Libereckého kraje aktivně využívá informačních 
technologií pro komunikaci s orgány veřejné správy včetně možnosti řešení životní situace pomocí 
ICT.
Jsou aktivně podporovány možnosti zlepšení ICT dovedností pro seniory a další znevýhodněné 
skupiny obyvatel. Existují možnosti bezpečného sdílení nových a inovačních technologií. Rozvoj 
technologií a infrastruktury reflektuje potřeby a využívá možností trojzemí.

CÍLE OPATŘENÍ

C4.1 Zpřístupnit elektronické komunikace a informační technologie všem obyvatelům a oblastem 
Libereckého kraje

C4.2 Zvýšit využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejném, soukromém i 
podnikatelském sektoru

C4.1 Zpřístupnit elektronické komunikace a informační technologie všem obyvatelům a oblastem 
Libereckého kraje

Aktivity naplňující cíle opatření

C4.1.a Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení bezpečnosti elektronických komunikací a informačních 
technologií

C4.1.b Podpora přístupu k informačním a komunikačním technologiím na celém území kraje, včetně 
veřejného přístupu k internetu

C4.1.c Zpřístupnění a rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu

C4.1.d Podpora zvyšování kvality a pokrytí digitálním televizním vysíláním

C4.1.e Podpora vzniku integrovaných informačních systémů v rámci kraje

C4.1.f Postupný rozvoj a zavádění celoplošného zapojení obyvatel do integrovaného informačního 
systému Libereckého kraje (Opuscard)

C4.1.g Postupné zavádění a rozvoj nejnovějších informačních a komunikačních technologií

C4.1.h Podpora vzdělávání v oblasti informačních technologií

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A2

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z34
Priorita: P19
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C4.2 Zvýšit využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejném, soukromém i 
podnikatelském sektoru

Aktivity naplňující opatření

C4.2.a Podpora využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, 
příspěvkových a neziskových organizacích

C4.2.b Podpora rozvoje e-governmentu v Libereckém kraji

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E6

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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Strategický cíl D: Zdravé životní prostředí bez 
zátěží

D1 Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel

D2 Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví

D3 Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního potenciálu

D4 Posilování ekologického povědomí obyvatel
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D1 - Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí 
a zdraví obyvatel

VIZE 2020

Liberecký kraj je územím s minimálními negativními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Stav 
jednotlivých složek životního prostředí se trvale zlepšuje a přispívá tak ke zdraví obyvatel. Jsou 
využívány a podporovány nejlepší dostupné technologie snižující zátěž na životní prostředí.

CÍLE OPATŘENÍ

D1.1 Snižovat rozsah ekologických zátěží

D1.2 Efektivně nakládat s odpady a jejich druhotné využití

D1.3 Vytvořit nástroje k likvidaci nebo zmírnění škodlivých následků lidské činnosti a přírodních 
katastrof

D1.4 Minimalizovat produkci emisí znečišťujících látek, světelného smogu a hlukové zátěže do všech 
složek životního prostředí a jejich negativní vliv na veřejné zdraví

D1.1 Snížení rozsahu ekologických zátěží

Aktivity naplňující cíle opatření

D1.1.a Realizace projektů zaměřených na odstranění ekologických zátěží a jejich monitoring

D1.1.b Využívání brownfields (průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu) pro nové 
účely včetně provádění odstranění existujících ekologických zátěží v jejich areálech

D1.1.c Účinná kontrola stávajících rizikových zařízení včetně jejich monitoringu a analýz

D1.1.d Zajištění monitoringu a likvidace černých skládek

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, A3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z6, Z9, Z35, Z56, Z57
Priorita: P3, P26

D1.2 Efektivně nakládat s odpady a jejich druhotné využití

Aktivity naplňující cíle opatření

D1.2.a Podpora vybudování efektivní sítě zařízení k úpravě, využití a odstranění odpadů v souladu s 
Plánem odpadového hospodářství LK

D1.2.b Podpora projektů zaměřených na zvyšování podílu vytříděných, dále využitelných odpadů

D1.2.c Metodická a odborná pomoc obcím při tvorbě efektivních systémů nakládání s komunálními 
odpady
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D1.2.d Založení krajské logisticky propojené sítě zařízení na využití biologicky rozložitelných, 
spalitelných odpadů a travní biomasy umožňující racionální využití kapacit a efektivní odbyt 
kompostu a energií

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z35
Priorita: není přímá vazba

D1.3 Vytvořit nástroje k likvidaci nebo zmírnění škodlivých následků lidské činnosti a přírodních 
katastrof

Aktivity naplňující cíle opatření

D1.3.a Minimalizace negativních vlivů dopravy na životní prostředí

D1.3.b Podpora projektů zajišťující následnou péči o poškozené složky životního prostředí

D1.3.c Podpora aktivit vedoucích k likvidaci následků přírodních a ekologických pohrom

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C1, C2, C3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z9, Z29, Z62
Priorita: P29

D1.4 Minimalizovat produkci emisí znečišťujících látek, světelného smogu a hlukové zátěže do 
všech složek životního prostředí a jejich negativní vliv na veřejné zdraví

Aktivity naplňující cíle opatření

D1.4.a Podpora projektů vedoucích ke snižování emisí škodlivých látek vnášených do ovzduší

D1.4.b Minimalizace emisí znečišťujících látek do horninového prostředí při využívání nerostného 
bohatství kraje

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C1, C2, C3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z17, Z19
Priorita: P2
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D2 - Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti 
na životní prostředí a zdraví

VIZE 2020

Veřejnost má zájem na prevenci dopadů na životní prostředí. Jsou nastavena jasná pravidla pro 
rozhodování o činnostech v území a životní prostředí je v nich jednou z priorit. Toto se daří již na 
úrovní státní správy a správy území. Veřejnost se podílí na kontrole jejich dodržování.
Podporují se a realizují opatření na odstranění nebo zmírnění negativních následků lidské činnosti.

CÍLE OPATŘENÍ

D2.1 Podporovat vědu a výzkum pro získávání nových poznatků pro zlepšení životního prostředí a 
vývoj technologií

D2.2 Předcházet zhoršování stavu životního prostředí a vzniku odpadů

D2.1 Podporovat vědu a výzkum pro získávání nových poznatků pro zlepšení životního prostředí a 
vývoj technologií

Aktivity naplňující cíle opatření

D2.1.a Zajištění a podpora vhodných podmínek pro realizaci výzkumných projektů 

D2.1.b Podpora aktivit směřujících k vývoji a zavádění nových technologií umožňujících zlepšení 
stavu životního prostředí

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A2

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

D2.2 Předcházet zhoršování stavu životního prostředí a vzniku odpadů

Aktivity naplňující cíle opatření

D2.2.a Podpora úspor energií, materiálů a používání materiálů s nízkou energetickou stopou

D2.2.b Tvorba racionálních a reálných koncepcí ochrany životního prostředí se zapojením veřejnosti

D2.2.c Podpora bezodpadových technologií nebo technologií s minimální produkcí odpadů

D2.2.d Podpora recyklace odpadů
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Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C3, D1, E4, B6

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z30, Z35
Priorita: P15



102

D3 - Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání 
krajinného a přírodního potenciálu

VIZE 2020

Liberecký kraj je územím se stabilními ekosystémy a harmonickou krajinou s respektováním místního 
potenciálu včetně vazeb na okolí. Existuje shoda mezi uživateli území na ochraně a šetrném využívání 
krajiny a přírodního potenciálu.

CÍLE OPATŘENÍ

D3.1 Optimalizovat vodní režim v krajině

D3.2 Obnovit krajinné struktury, pokračovat v realizaci sítě ekologicky stabilních území na všech 
úrovních (ÚSES, ZCHÚ), zajistit minimální fragmentaci (roztříštěnost) krajiny

D3.3 Využívat přírodní potenciál krajiny v souladu s principy udržitelného rozvoje

D3.4 Podporovat druhovou rozmanitost a kvalitu genového fondu původních rostlinných a 
živočišných druhů

D3.1 Optimalizovat vodní režim v krajině

Aktivity naplňující cíle opatření

D3.1.a Revitalizace vodních toků

D3.1.b Tvorba mokřadů, retenčních nádrží s cílem zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity

D3.1.c Podpora obnovy a výchovy stabilních lesních porostů

D3.1.d Podpora protierozních opatření

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z29, Z42, Z48
Priorita: P4

D3.2 Obnovit krajinné struktury, pokračovat v realizaci sítě ekologicky stabilních území na všech 
úrovních (ÚSES, ZCHÚ), zajistit minimální fragmentaci (roztříštěnost) krajiny

Aktivity naplňující cíle opatření

D3.2.a Stabilizace, dotváření, resp. obnova funkce nefunkčních částí ÚSES

D3.2.b Zprůchodnění stávajících migračních bariér v krajině

D3.2.c Důsledně vyžadování kompenzačních opatření k vyrovnání migrační prostupnosti u nových 
liniových staveb
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D3.2.d Zpracování územní studie krajiny v Libereckém kraji

D3.2.e Zakládání a obnova krajinných struktur (včetně intravilánů)

D3.2.f Podpora údržby a obnovy alejí v intravilánu a volné krajině

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z37, Z42, Z45, Z65
Priorita: P4

D3.3 Využívat přírodní potenciál krajiny v souladu s principy udržitelného rozvoje

Aktivity naplňující cíle opatření

D3.3.a Ochrana půdního fondu

D3.3.b Využívání nerostného bohatství území kraje na základě platné legislativy a schválené 
Regionální surovinové politiky Libereckého kraje a v souladu s principy udržitelného rozvoje 
(těžba uranu, stavebního kamene, štěrkopísků atd.)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

D1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z47
Priorita: P9

D3.4 Podporovat druhovou rozmanitost a kvalitu genového fondu původních rostlinných a 
živočišných druhů

Aktivity naplňující cíle opatření

D3.4.a Podpora likvidace/redukce invazních organismů a předcházení jejich šíření

D3.4.b Opatření na zachování a zlepšení stavu přírodních biotopů

D3.4.c Stabilizace početnosti zvláště chráněných a vzácnějších organismů (podpora hnízdních 
možností ptáků, podpora obojživelníků, plazů (vytváření biotopů pro rozmnožování, opatření 
proti nadměrným úhynům při migraci, vytváření vhodných biotopů pro zimování, podpora 
existence starých doupných stromů ...)

D3.4.d Podpora péče o ptactvo a volně žijící zvěř, včetně péče o zachování jejich genově kvalitních 
populací

D3.4.e Podpora vyšší rozmanitosti druhové (věkové a prostorové) skladby lesních porostů

D3.4.f Péče o handicapované živočichy
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Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z42
Priorita: P1
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D4 - Posilování ekologického povědomí obyvatel

VIZE 2020

Veřejnost vnímá ochranu životního prostředí jako nezbytný a samozřejmý rozměr lidského bytí. 
Veřejnost je objektivně informována o stavu životního prostředí, lidé se chovají šetrně k životnímu 
prostředí a toto vyžadují i od druhých.
Existuje účinný a stabilní systém ekologické výchovy, na kterém se podílí jednotlivci i celá společnost.

CÍLE OPATŘENÍ

D4.1 Podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

D4.1 Podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

Aktivity naplňující cíle opatření

D4.1.a Zajištění fungování informačního systému o stavu životního prostředí v kraji

D4.1.b Vytvoření funkční sítě zařízení k realizaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
(EVVO)

D4.1.c Podpora vzdělávání realizátorů EVVO (pedagogických pracovníků, studentů pedagogických 
fakult, pracovníků středisek ekologické výchovy ...) 

D4.1.d Podpora začleňování EVVO do školních vzdělávacích programů a koordinace EVVO ve školách

D4.1.e Podpora a realizace osvětových a vzdělávacích programů a akcí z oblasti ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví, zdravého životního stylu, trvale udržitelného rozvoje, 
spotřebního chování – pro školy všech stupňů i širokou veřejnost

D4.1.f Propagace přírody na území Libereckého kraje

D4.1.g Podpora a oceňování subjektů, které se chovají šetrně k životnímu prostředí (např. pořádání 
soutěží atd.)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B1

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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Strategický cíl E: Udržitelný rozvoj územní a 
občanské společnosti

E1
Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a 
přeshraniční

E2 Rozvoj městských oblastí

E3 Rozvoj venkovských oblastí

E4 Koncepční řízení rozvoje

E5 Podpora rozvoje občanské společnosti

E6 Zkvalitnění veřejné správy
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E1 - Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení 
spolupráce meziresortní a přeshraniční

VIZE 2020

Liberecký kraj je územím, které se rozvíjí i díky spolupráci mezi subjekty Libereckého kraje a 
přeshraniční spolupráci se sousedními regiony Saska a Polska. Tato spolupráce se odehrává mezi 
samosprávnými orgány, organizacemi a lidmi v každé oblasti lidského života. Díky tomu se jeho 
obyvatelé identifikují s přeshraničním územím a využívají všech výhod a možností, které jim poloha 
území poskytuje.
Důležité impulsy rozvoje rovněž poskytuje meziregionální a nadnárodní spolupráce se zahraničními 
partnery i spolupráce v rámci České republiky.

CÍLE OPATŘENÍ

E1.1 Vytvořit vhodné podmínky pro kvalitní výměnu informací

E1.2 Zajistit potřebné institucionální zabezpečení pro rozvoj všestranné spolupráce

E1.3 Zvýšit motivaci a zlepšit kompetence aktérů spolupráce

E1.4 Zabezpečit dostupné podpůrné prostředky pro rozvoj spolupráce

E1.1 Vytvořit vhodné podmínky pro kvalitní výměnu informací

Aktivity naplňující cíle opatření

E1.1.a Zprostředkování informací potřebných pro rozvoj spolupráce z evropské úrovně, ze 

sousedských příhraničních regionů, z ostatních regionů ČR i v rámci kraje

E1.1.b Prezentace Libereckého kraje a subjektů v kraji jako vhodných partnerů pro spolupráci na 

všech úrovních

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: není přímá vazba
Priorita: částečně P26
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E1.2 Zajistit potřebné institucionální zabezpečení pro rozvoj všestranné spolupráce

Aktivity naplňující cíle opatření

E1.2.a Využívání zavedených struktur Euroregionu Nisa pro rozvoj přeshraniční spolupráce a dalších 

struktur pro rozvoj nadnárodní a meziregionální spolupráce

E1.2.b Podpora stávajících fungujících struktur podporujících všestrannou spolupráci v rámci kraje 

(oborově i územně zaměřených)

E1.2.c Podpora vytváření chybějících struktur k rozvoji spolupráce

E1.2.d Zintenzivňování a zkvalitňování vazeb s příhraničními oblastmi Polska a Německa

E1.2.e Posilování mezinárodní a přeshraniční spolupráce a mezinárodních sítí partnerských měst a 

regionů

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E2

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: částečně Z53
Priorita: není přímá vazba

E1.3 Zvýšit motivaci a zlepšit kompetence aktérů spolupráce

Aktivity naplňující cíle opatření

E1.3.a Podpora výměn, společných akcí a projektů zaměřených na rozvoj spolupráce na všech 

úrovních

E1.3.b Podpora spolupráce (předávání zkušeností dobré praxe) dobrovolných svazků obcí a místních 

akčních skupin a dalších subjektů nejen v rámci kraje

E1.3.c Podpora aktivit zaměřených na zlepšení kompetencí aktérů spolupráce (jazyková vybavenost

a další znalosti a dovednosti)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E2, E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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E1.4 Zabezpečit dostupné podpůrné prostředky pro rozvoj spolupráce

Aktivity naplňující opatření

E1.4.a Podpora přípravy a realizace a zapojení Libereckého kraje do společných rozvojových 

projektů spolupráce 

E1.4.b Metodická pomoc subjektům v kraji s přípravou projektů spolupráce

E1.4.c Podpora vytváření vhodných legislativních podmínek pro rozvoj všestranné spolupráce

Vazba cíle na ostatní cíle opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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E2 - Rozvoj městských oblastí

VIZE 2020

Města jsou přirozenými a integrujícími centry rozvoje Libereckého kraje a jsou oporou pro svou 
spádovou oblast. Efektivně využívají příležitostí pro rozvoj a respektují principy udržitelného rozvoje.
Nabízejí přívětivé prostředí pro všechny skupiny obyvatel a umožňují jejich aktivní zapojení do 
rozhodování o budoucnosti. Poskytují pocit bezpečí a zvyšuje se v nich spokojenost obyvatel.
Města podporují svou identitu a tradice, rozvíjejí partnerství a spolupráci v rámci kraje i mimo jeho 
hranice.

CÍLE OPATŘENÍ

E2.1 Zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj měst 

E2.2 Zkvalitnit prostředí pro život ve městech

E2.3 Rozvíjet spolupráci a partnerství měst a obcí v Libereckém kraji včetně přeshraničních aktivit

E2.1 Zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj měst 

Aktivity naplňující opatření

E2.1.a Podpora socioekonomického rozvoje rozvojových oblastí a území podél rozvojových os 

Libereckého kraje

E2.1.b Vytváření podmínek pro podporu podnikatelských aktivit a efektivní ekonomickou strukturu 

měst, podpora inovativního prostředí

E2.1.c Vytváření podmínek pro vznik a udržení pestré skladby pracovních příležitosti ve městech

E2.1.d Zlepšení dopravní dostupnosti i obslužnosti a napojení zejména center osídlení 

nadregionálního, regionálního a mikroregionálního významu na hlavní dopravní tahy

E2.1.e Optimalizace struktury, kapacity a kvality technické infrastruktury měst s ohledem na jejich 

přirozenou spádovost uživatelů

E2.1.f Optimalizace struktury, kapacity a kvality veřejných služeb ve městech (školství, zdravotnictví, 

sociální služby, místní správa) s ohledem na jejich přirozenou spádovost uživatelů 

E2.1.g Snižování dopravní zátěže měst a městských center, vytvoření podmínek pro vyšší využívání 

veřejné dopravy a bezmotorové dopravy ve městech  

E2.1.h Podpora efektivních a integrovaných dopravních systémů ve městech s napojením na jejich 

zázemí 

E2.1.i Podpora aktivního občanství, využívání komunitního plánování, místní Agendy 21 a dalších 

forem spolupráce s veřejností jako nástroje řízení rozvoje měst

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, B1,B2, B3a, B3b, B6, C1, C2, C3, E5, E6
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Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z1-Z6, Z16, Z17, Z20, Z21, Z22, Z23, Z28, Z32, Z34, Z35, Z52, Z54, Z56, Z58
Priorita: P7,P8, P11-P19, P20, P21, P22, P23, P25, P26, P28

E2.2 Zkvalitnit prostředí pro život ve městech

Aktivity naplňující cíle opatření

E2.2.a Prevence kriminality a sociálně patologických jevů

E2.2.b Podpora opatření minimalizující negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, (hluk, 

prach, odpady, lokální topeniště…)

E2.2.c Podpora zachování a efektivního využívání historického a kulturního dědictví

E2.2.d Podpora rozvoje občanské společnosti - činnost občanských sdružení a spolků (místní kultura, 

sportovní kluby, živá centra, městské trhy, mateřská a rodinná centra, ekocentra, komunitní 

centra, atd.)

E2.2.e Vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času ve městech a jejich blízkém zázemí 

E2.2.f Zajištění profesionálního zakládání a údržby veřejné zeleně ve městech

E2.2.g Revitalizace historických center měst a zvyšování kvality veřejných prostranství s cílem jejich 

aktivního využívání a bezbariérovosti

E2.2.h Revitalizace brownfields a efektivní využívání starých průmyslových areálů s cílem hledat 

jejich smysluplné využití

E2.2.i Podpora sociální integrace, prevence sociálního vyloučení, řešení sociálně vyloučených lokalit 

a problémových skupin obyvatel, rovných příležitostí

E2.2.j Předcházení negativním projevům suburbanizace

E2.2.k Podpora zdravého a cenově dostupného bydlení

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

B3a, B4a, B5, B7, D1, D2, D3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z1, Z2, Z9, Z38-Z41, Z49, Z55
Priorita: P3, P5, P20, P26, P31
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E2.3 Rozvíjet spolupráci a partnerství měst a obcí v Libereckém kraji včetně přeshraničních 

aktivit

Aktivity naplňující cíle opatření

E2.3.a Podpora přeshraniční spolupráce a partnerství, především v rámci Euroregionu Nisa

E2.3.b Podpora všech forem meziobecní spolupráce a partnerství

E2.3.c Podpora rozvoje vztahů mezi městy a venkovem

E2.3.d Podpora vzniku a rozvoje místních mezisektorových partnerství ve městech

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E1, E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z53, Z54
Priorita: P22



113

E3 - Rozvoj venkovských oblastí

VIZE 2020

Venkov je vnímán jako atraktivní prostředí pro život všech generací obyvatel s vyváženou funkcí 
ekonomickou, sociální a environmentální. Funguje vzájemně výhodná kooperace obcí včetně 
přeshraniční spolupráce. 
Občané na venkově mají dobře dostupné základní služby, které potřebují ke svému každodennímu 
životu. Venkov maximálně využívá místních zdrojů a možností ke svému rozvoji a díky tomu poskytuje 
dostatek příležitostí k obživě.
Na venkově žijí lidé vzdělaní, sebevědomí se silnými vazbami k místu svého života. Daří se udržet 
typický ráz venkovského prostoru. 

CÍLE OPATŘENÍ

E3.1 Stabilizovat obyvatelstvo na venkově

E3.2 Podporovat rozvoj lokálních ekonomik s využitím místního potenciálu

E3.3 Podporovat pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje obcí  

E3.4 Zajistit dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí na venkově

E3.5 Podporovat mezisektorovou komunikaci a spolupráci na venkově

E3.1 Stabilizovat obyvatelstvo na venkově

Aktivity naplňující cíle opatření

E3.1.a Vytváření příznivých podmínek pro rozvoj bydlení na venkově

E3.1.b Vytváření podmínek pro rozvoj a udržení pracovních a podnikatelských příležitostí na 

venkově s preferencí využití místního potenciálu

E3.1.c Zlepšení dopravní dostupnosti venkovských obcí a zkvalitnění místních komunikací včetně 

infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

E3.1.d Zlepšení dopravní obslužnosti venkovských obcí prostředky veřejné dopravy při zachování 

její rentabilnosti a efektivity

E3.1.e Stabilizace kvalitní a dostupné sítě základních veřejných služeb – vzdělávací instituce, 

zdravotní péče, sociální služby, místní správa

E3.1.f Zachování škol v obcích na venkově a podpora jejich působení jako komunitních center 

(multifunkční role školy)

E3.1.g Rozvoj občanské vybavenosti s cílem kvalitního trávení volného času obyvatel

E3.1.h Rozvoj společenského a spolkového života na venkově, podpora rodinného života a tradic

E3.1.i Podpora aktivního občanského života a posilování vztahu obyvatelstva k místu svého života, 

zohlednění místních specifik v procesu vzdělávání
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E3.1.j Řešení problémů znevýhodněných skupin obyvatelstva na venkově

E3.1.k Zlepšení vzhledu veřejných prostranství, minimalizace neudržovaných ploch, zlepšení image 

venkova

E3.1.l Zajištění kvalitní technické infrastruktury venkovských obcí – kanalizace, vodovod, ČOV, 

energetické sítě, odpadové hospodářství, přenosové sítě (internet, telefonní signál…)

E3.1.m Podpora zachování krajinného rázu venkovského prostoru, péče o drobnou architekturu ve 

volné krajině, zachování prostupnosti území

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, B1, B2, B3a, B3b, B6, C1, C2, C3, C4, D1, D3, E5

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z19, Z24, Z28, Z30, Z34, Z54, Z56, Z57, Z58, Z64, Z65
Priorita: P5, P11, P13-P19, P20, P22, P23, P24, P25, P27, P28, P31

E3.2 Podporovat rozvoj lokálních ekonomik s využitím místního potenciálu

Aktivity naplňující cíle opatření

E3.2.a Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb 

E3.2.b Využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel

E3.2.c Podpora farmářských trhů i v menších městech

E3.2.d Podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků, 

služeb

E3.2.e Zlepšení přístupu místních firem k veřejným zakázkám formou vzdělávání a osvěty v oblasti 

veřejných zakázek a rozvojem infrastruktury a služeb pro podnikání, zejména pro začínající a 

malé podnikatele

E3.2.f Zavedení systému dostupného profesního a celoživotního vzdělávání ve venkovských obcích

E3.2.g Podpora sociálního podnikání zaměřeného na zapojení znevýhodněných skupin obyvatel do 

(místní) ekonomiky

E3.2.h Rozvoj multifunkčního zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství ve venkovském prostoru

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, A3, B1, B2, B3a, D3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

Zásada: Z56, Z57, Z58
Priorita: P20, P25, P28, P30, P31
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E3.3 Podporovat pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje obcí  

Aktivity naplňující cíle opatření

E3.3.a Podpora pořizování a uplatňování územně plánovací dokumentace obcí 

E3.3.b Podpora pořizování a uplatňování strategických dokumentů rozvoje obcí a jejich svazků 

E3.3.c Podpora pořizování dokumentů pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury např. generel 

kanalizace, projektová dokumentace pro zásobování vodou, oprava komunikací …

E3.3.d Realizace komplexních pozemkových úprav, řešení stezek a cest pro pěší včetně prostupnosti 

krajiny

E3.3.e Nastavení důsledného uplatňování participativních metod při plánovacích a rozhodovacích 

procesech, včetně zapojení dětí a mládeže

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C1, C3, E4

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

E3.4 Zajistit dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí na venkově

Aktivity naplňující cíle opatření

E3.4.a Podpora změn rozpočtového určení daní ve vztahu k malým venkovským obcím

E3.4.b Zlepšení dostupnosti vhodných finančních zdrojů pro usměrňování rozvoje obcí, podpora 

překlenovacího financování

E3.4.c Vytváření podmínek pro zachování samostatnosti obcí bez ohledu na jejich velikost s cílem 

prosazování principu subsidiarity a zachování optimální kvality správy území

E3.4.d Podpora materiálně-technického vybavení pracovišť veřejné správy, vzdělávání a zvýšení 

dovednosti zástupců veřejné správy ve venkovských obcích (informační a komunikační 

technologie, vzdělávání, příklady dobré praxe …)

E3.4.e Podpora vydávání místních zpravodajů, periodik, publikací, kroniky

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C4, E1, E6

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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E3.5 Podporovat mezisektorovou komunikaci a spolupráci na venkově

Aktivity naplňující cíle opatření

E3.5.a Vytváření podmínek pro aktivní zapojení obyvatel do života obce, zlepšení vzájemné 

komunikace, informovanost

E3.5.b Podpora mezisektorových partnerství a spolupráce v obci např. činnost místních akčních 

skupin, spolupráce obce a školy …

E3.5.c Podpora partnerství a spolupráce mezi obcemi, např. místní akční skupiny, mikroregiony

E3.5.d Podpora mezinárodní spolupráce, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe ve prospěch 

zájmových stran

E3.5.e Vytvoření podmínek pro řešení problematiky energetické bezpečnosti a potravinové 

samostatnosti v koncepčních dokumentech (podpora místní výroby, vlastní energetické 

zdroje u malých obcí – bioplynové stanice, malé vodní elektrárny …)

E3.5.f Prezentace významných osobností 

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A3, C3, E1, E5

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba



117

E4 - Koncepční řízení rozvoje

VIZE 2020

V Libereckém kraji existují a jsou průběžně vyhodnocovány kvalitní koncepční dokumenty v souladu s 
platnou legislativou, principy a nástroji udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Po dobu své 
platnosti jsou závazným odborným podkladem pro rozhodování všech subjektů ovlivňujících rozvoj 
území. Respektují nadřazené dokumenty (na národní a evropské úrovni).
Subjekty ovlivňující rozvoj území mají vlastní koncepční pracoviště nebo využívají specializovaných 
pracovišť. Do tvorby koncepčních dokumentů jsou zapojeni odborníci, zájmové skupiny, veřejnost i 
přeshraniční partneři.

CÍLE OPATŘENÍ

E4.1 Pro rozvoj kraje využívat kvalitní, aktuální a platné koncepční dokumenty v souladu s principy 

udržitelného rozvoje

E4.2 Sledovat naplňování koncepčních dokumentů pravidelným monitoringem území a výstupy 

zohledňovat při řízení rozvoje území

E4.3 Do rozvoje území zapojovat specializovaná pracoviště využívající moderní technologie a metody 

plánování rozvoje území, zapojovat odbornou i laickou veřejnost

E4.4 Rozvoj kraje koordinovat na místní, mikroregionální, regionální, národní a mezinárodní úrovni

E4.1 Pro rozvoj kraje využívat kvalitní, aktuální a platné koncepční dokumenty v souladu s principy

udržitelného rozvoje

Aktivity naplňující cíle opatření

E4.1.a Tvorba a aktualizace územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů kraje 

a obcí

E4.1.b Tvorba a aktualizace strategických rozvojových dokumentů kraje a nižších územních jednotek

E4.1.c Tvorba a aktualizace rezortních koncepčních dokumentů na území kraje v souladu 

s udržitelným rozvojem území

E4.1.d Vytvoření systému pořizování, projednávání, implementace a monitoringu koncepčních 

dokumentů kraje a vytvoření systému pro využívání krajských koncepčních dokumentů 

veřejností

E4.1.e Podpora tvorby zpracování digitálních územních plánů dle standardů Libereckého kraje

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E5



118

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

E4.2 Sledovat naplňování koncepčních dokumentů pravidelným monitoringem území a výstupy 

zohledňovat při řízení rozvoje území

Aktivity naplňující cíle opatření

E4.2.a Pořizování úplné aktualizace územně analytických podkladů kraje a obcí

E4.2.b Pořizování zpráv o uplatňování územně plánovacích dokumentací v uplynulém období

E4.2.c Vytvoření podmínek pro pravidelný monitoring naplňování strategických dokumentů na 

úrovni kraje a obcí jako podklad pro rozhodování o budoucím rozvoji území

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

E4.3 Do rozvoje území zapojovat specializovaná pracoviště využívající moderní technologie a 

metody plánování rozvoje území, zapojovat odbornou i laickou veřejnost

Aktivity naplňující cíle opatření

E4.3.a Podpora specializovaných pracovišť zabývajících se regionálním rozvojem, odborná 

vzdělávání jejich pracovníků a zajištění jejich přístupu k využívání moderních metod a 

technologií.

E4.3.b Při tvorbě a projednávání koncepčních dokumentů maximální zapojení veřejnosti, využívání 

principů místní Agendy 21 (MA 21), organizování diskusí a veřejných fór i nad rámec 

povinností vyplývajících z příslušné legislativy

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E5

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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E4.4 Rozvoj kraje koordinovat na místní, mikroregionální, regionální, národní a mezinárodní 

úrovni

Aktivity naplňující cíle opatření

E4.4.a Zajištění provázanosti koncepčních dokumentů na obecní, mikroregionální, krajské, národní a 

mezinárodní úrovni

E4.4.b Zajištění provázanosti strategického a územního plánování

E4.4.c Vytváření podmínek pro vyvážený rozvoj všech částí kraje, podpora hospodářsky 

problémových a sociálně znevýhodněných regionů

E4.4.d Podpora využívání nástrojů integrovaných přístupů k rozvoji území (Integrovaný plán rozvoje 

území - IPRÚ, Komunitně vedený místní rozvoj – CLLD atd.)

E4.4.e Monitoring a poradenství v oblasti dotačních příležitostí a finančních zdrojů k podpoře 

vyváženého rozvoje území Libereckého kraje

E4.4.f Podpora aktivit specifických regionů deklarujících zájem na společném řešení rozvoje svého 

území (region Krkonoše, region Český ráj, geoparky atd.)

E4.4.g Řešení nového využití a odstranění ekologických zátěží bývalého vojenského prostoru Ralsko

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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E5 - Podpora občanské společnosti

VIZE 2020

Aktivní, sebevědomý, vzdělaný a kultivovaný občan je základem občanské společnosti Libereckého 
kraje. 
Pestrá, strukturovaná, transparentní a udržitelná občanská společnost je založena na aktivním 
občanství, víceletém a vícezdrojovém financování, na principech partnerství. 
Do rozvoje občanské společnosti jsou aktivně zapojeny všechny generace (zejména mládeže). Média 
objektivně informují o činnostech všech subjektů a příkladech dobré praxe v obcích, mikroregionech i 
kraji.

CÍLE OPATŘENÍ

E5.1 Rozvíjet občanskou společnost jako základ demokracie

E5.2 Podporovat nestátní neziskové organizace

E5.1 Rozvíjet občanskou společnost jako základ demokracie

Aktivity naplňující cíle opatření

E5.1.a Podpora informovanosti veřejnosti o činnosti státních a samosprávných orgánů na území 

kraje

E5.1.b Podpora aktivního občanství, rovných příležitostí a sociální soudržnosti

E5.1.c Vytváření podmínek pro různé formy zapojování veřejnosti do procesu rozhodování na všech 

úrovních veřejné správy (osadní výbory, veřejné diskuse, veřejná projednávání, kulaté stoly 

atd.)

E5.1.d Metodická, odborná podpora občanské společnosti a jejího rozvoje uplatňováním principů 

Místní Agendy 21

E5.1.e Motivační výchovné a preventivní programy zaměřené na posilování vztahu obyvatel

k místnímu regionu

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E6

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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E5.2 Podporovat nestátní neziskové organizace

Aktivity naplňující cíle opatření

E5.2.a Podpora vzdělávání nestátních neziskových organizací (školení, semináře, stáže, příklady 

dobré praxe atd.) 

E5.2.b Podpora spolupráce nestátních neziskových organizací s veřejnou správou a podnikatelskou 

sférou, zapojování do rozvoje území

E5.2.c Poradenství, konzultace pro nestátní neziskové organizace za účelem ekonomické 

soběstačnosti NNO a získávání finančních prostředků z EU

E5.2.d Podpora sociálního podnikání nestátních neziskových organizací 

E5.2.e Podpora partnerství a spolupráce nestátních neziskových organizací s partnery v rámci kraje i 

mimo jeho hranice (např. zapojení NNO do programů EU – CITIZENS)

E5.2.f Podpora zakládání domů občanské společnosti

E5.2.g Podpora prezentace činnosti a aktivit nestátních neziskových organizací (fóra pro NNO, 

webové stránky, sdělovací prostředky atd.)

E5.2.h Analýza a hodnocení činnosti subjektů působících v neziskovém sektoru v Libereckém kraji

E5.2.i Podpora místních veřejně prospěšných aktivit podnikatelských subjektů, NNO i veřejné

správy, tvořených na principech místních partnerství

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1, E1, E6

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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E6 - Zkvalitnění veřejné správy

VIZE 2020

Veřejná správa vytváří dobré podmínky pro život občana a vhodně ho zapojuje do rozhodovacích 
procesů.  Veřejná správa slouží veřejnému zájmu.
Veřejná správa funguje na základě jasných, srozumitelných a vymahatelných pravidel. Veřejná správa 
je transparentní, efektivní a využívá především místních zdrojů. Veřejná správa spolupracuje se všemi 
sektory. Vhodně komunikuje se všemi dotčenými subjekty uvnitř i vně organizace.
Veřejnou správu vykonávají pracovníci s odbornými a morálními kvalitami, kteří jsou systematicky 
vzděláváni a jsou si vědomi své „služby lidem“.
Samospráva je odpovědná a svéprávná, a to zvláště v záležitostech týkajících se investic, majetku a 
financí.
Liberecký kraj jako vyšší územně samosprávný celek vykonává na svém území veřejnou správu v 
plném rozsahu, bez zásahů ústředních orgánů do území.

CÍLE OPATŘENÍ

E6.1 Stanovit na všech úrovních veřejné správy jasná, veřejně známá a vymahatelná pravidla

E6.2 Podporovat nestrannost, odbornost a morální kvality zástupců veřejné správy

E6.3 Zvyšovat efektivitu, transparentnost a důvěryhodnost veřejné správy

E6.4 Zvyšovat hospodárnost a odpovědnost za kvalitu veřejné správy

E6.1 Stanovit na všech úrovních veřejné správy jasná, veřejně známá a vymahatelná pravidla

Aktivity naplňující cíle opatření

E6.1.a Tvorba jasných pravidel v oblasti fungování veřejné správy (legislativa, vnitřní předpisy atd.), 

podpora systému jejich zveřejňování a vymáhání 

E6.1.b Zvyšování právní úrovně na všech stupních veřejné správy, podpora právního servis pro 

veřejnou správu  

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

není vazba na jiná opatření

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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E6.2 Podporovat nestrannost, odbornost a morální kvality zástupců veřejné správy

Aktivity naplňující cíle opatření

E6.2.a Zvyšování kvalifikace a kompetencí zástupců veřejné správy na všech úrovních veřejné správy 

E6.2.b Podpora přijetí a dodržování etického kodexu na všech úrovních veřejné správy

E6.2.c Metodická pomoc malým obcím v oblasti přenesené působnosti (správní řízení, vzory, 

příklady dobré praxe, sdílení informací atd.)

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

E3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

E6.3 Zvyšovat efektivitu, transparentnost a důvěryhodnost veřejné správy

Aktivity naplňující cíle opatření

E6.3.a Zvyšování dostupnosti, využití a kvality informačních technologií na všech úrovních veřejné 

správy (data, sítě, předávání informací) 

E6.3.b Zlepšování materiálně technického vybavení pracovišť na všech úrovních veřejné správy

E6.3.c Prosazování zveřejňování veřejných zakázek, výběrových řízení, smluv, rozpočtů, jednání rad 

a zastupitelstev atd. na všech úrovních veřejné správy 

E6.3.d Uplatňování principu subsidiarity

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C4, E5

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba

E6.4 Zvyšovat hospodárnost a odpovědnost za kvalitu veřejné správy

Aktivity naplňující cíle opatření

E6.4.a Snižování materiálové, surovinové a energetické náročnosti provozu objektů veřejné správy

E6.4.b Zvyšování využívání energeticky a ekologicky šetrných technologií, včetně využívání 

obnovitelných zdrojů energie, při zajišťování činností veřejné správy
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E6.4.c Podpora implementace dobrovolných nástrojů zkvalitňování výkonů veřejné správy (CAF, 

MA21, EMAS aj.)

E6.4.d Podpora sdružování institucí mající na starosti řízení implementace evropských fondů na 

jedno místo za účelem zvyšování hospodárnosti a efektivnosti jejich provozu 

Vazba cíle na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

C3

Vazba cíle na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011

není přímá vazba
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5.5 Analýza vazeb

Následující tři tabulky zobrazují vazby opatření PRLK 2014 – 2020 vzájemně mezi sebou, dále pak 

vazby na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 a pilíře konkurenceschopnosti.

Tabulka č.1: Vzájemná vazba mezi opatřeními PRLK 2014 – 2020 
Opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

A1 Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí

O
pa

tře
ní
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ro

gr
am

u 
ro
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e 
Li

be
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o 
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20
14

 -
20

20

A2 X A2 Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací

A3 X A3 Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

A4 X X A4 Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje

B1 X X X B1 Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života

B2 X X X X B2 Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel

B3a X X X B3a Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu - sociální služby

B3b X X X X B3b Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu - zdravotní péče

B4a X X B4a Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel - kultura

B4b X X X X X B4b Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel - sport

B5 X X B5 Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví a kulturně-historické dědictví

B6 X X X B6 Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí

B7 X X X B7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku

C1 X X X X C1 Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace

C2 X X X C2 Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní obslužnosti

C3 X X X X X X X C3 Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně alternativních zdrojů

C4 X X X X C4 Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií

D1 X X X X X D1 Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel

D2 X X X X D2 Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví

D3 X X X X X D3 Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního potenciálu

D4 X D4 Posilování ekologického povědomí obyvatel

E1 X X X X X X E1
Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní 

a přeshraniční

E2 X X X X X X X X X X X X X X X X E2 Rozvoj městských oblastí

E3 X X X X X X X X X X X X X X X X X E3 Rozvoj venkovských oblastí

E4 X X X X E4 Koncepční řízení rozvoje

E5 X X X X X X E5 Podpora rozvoje občanské společnosti

E6 X X X X X X E6 Zkvalitnění veřejné správy

Zdroj: PRLK 2014 – 2020 
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Tabulka č.2: Vazba opatření strategických cílů PRLK 2014 – 2020 na pilíře konkurenceschopnosti 
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60% 30% 10%
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20
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sc
ho
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á 
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a

Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora 
podnikatelského prostředí + + + + + ++

Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací + ++ ++ + ++

Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství + ++

Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru 
ekonomiky kraje + + + ++

K
va

lit
ní

 a
 z

dr
av

é 
lid

sk
é 

zd
ro

je

Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života ++ + +

Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel + ++ + ++

Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních 
služeb, podpora zdravého životního stylu ++ ++

Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové 
činnosti obyvatel + ++

Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví + ++

Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a 
veřejného prostředí + ++

Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku + +

K
om

pl
ex

ní
 a

 k
va

lit
ní

 
in

fra
st

ru
kt

ur
a

Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její 
optimalizace ++ +

Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a 
zlepšení dopravní obslužnosti ++ + +

Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury 
včetně alternativních zdrojů ++ +

Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií + + ++ +

Z
dr

av
é 

ži
vo

tn
í p
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st

ře
dí

 
be

z 
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tě
ží

Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví 
obyvatel ++

Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní 
prostředí a zdraví ++

Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a 
přírodního potenciálu ++ + +

Posilování ekologického povědomí obyvatel + +

U
dr

ži
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ln
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 o
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an

sk
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no

st
i

Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce 
meziresortní a přeshraniční ++ +

Rozvoj městských oblastí +

Rozvoj venkovských oblastí + ++ +

Koncepční řízení rozvoje + +

Podpora rozvoje občanské společnosti +

Zkvalitnění veřejné správy ++

Zdroj: PRLK 2014 – 2020
Vysvětlivky: 
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Tabulka č.3: Vazba opatření strategických cílů PRLK 2014 – 2020 na pilíře konkurenceschopnosti 

Pracovní verze priorit a opatření Strategie regionálního rozvoje ČR 2013 - 2020
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Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora 
podnikatelského prostředí + +

Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací +

Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru 
ekonomiky kraje +
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Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života +

Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel + + +

Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních 
služeb, podpora zdravého životního stylu + +

Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové 
činnosti obyvatel +

Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví +

Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a 
veřejného prostředí +
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Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury 
včetně alternativních zdrojů + +

Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií +

Z
dr

av
é 

ži
vo

tn
í p

ro
st

ře
dí

 
be

z 
zá

tě
ží

Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví 
obyvatel +

Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní 
prostředí a zdraví + +

Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a 
přírodního potenciálu +

Posilování ekologického povědomí obyvatel +

U
dr

ži
te

ln
ý 

ro
zv

oj
 ú

ze
m

í a
 o

bč
an

sk
é 

sp
ol

eč
no

st
i

Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce 
meziresortní a přeshraniční +

Rozvoj městských oblastí + +

Rozvoj venkovských oblastí + +

Koncepční řízení rozvoje + +

Podpora rozvoje občanské společnosti + +

Zkvalitnění veřejné správy + +

Zdroj: PRLK 2014 – 2020
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6 HOSPODÁŘSKY
SLABÉ A
PODPRŮMĚRNÉ 
OBLASTI LIBERECKÉHO

KRAJE
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Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi 
a regiony, především z hlediska jejich socioekonomického rozvoje. Je pravděpodobné, že bez pomoci 
těmto regionům by docházelo k dalšímu prohlubování těchto rozdílů, čemuž je třeba z důvodu 
zvýšení efektivity regionální politiky zabránit. Odstraňování negativních dopadů této vnitřní 
diferenciace je proto nutno chápat jako jeden z hlavních předpokladů vnitřní soudržnosti a stability 
Libereckého kraje. Liberecký kraj se tak na regionální úrovni (stejně tak jako Česká republika na 
národní a Evropská unie na mezinárodní úrovni) snaží hospodářské a sociální rozdíly mezi 
jednotlivými regiony snižovat.
Na národní úrovni jsou v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 vymezovány 
Ministerstvem pro místní rozvoj státem podporované regiony. Jedná se o území, které ve svém 
rozvoji musí řešit specifické problémy, jejichž zvládnutí je s ohledem na příčiny problémů obtížné a 
nelze je zvládnout bez širší, koordinované spolupráce více subjektů včetně aktivní pomoci státu. 
Jednou z kategorií státem podporovaných regionů jsou tzv. hospodářsky problémové regiony, které 
v rámci republikového srovnání vykazují ve svém sociálně ekonomickém rozvoji významně nižší 
úroveň než je průměrná úroveň ČR. Jejich vymezení vychází z analýzy sociálně ekonomických 
podmínek rozvoje území na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP).
Na základě pěti ukazatelů (HDP, míra nezaměstnanosti, zadluženost, dávky v hmotné nouzi, migrace) 
bylo jako hospodářsky problémové regiony vymezeno 57 ORP. Tyto ORP představují dohromady 
2 621 740 obyvatel, což odpovídá 24,8 % počtu obyvatel ČR při rozloze 24,7 % ČR. Na území 
Libereckého kraje k hospodářsky problémovým regionům patří obce s rozšířenou působností 
Frýdlant, Nový Bor a Tanvald.
Liberecký kraj vymezuje hospodářsky slabé a podprůměrné oblasti pro správné a adresné zacílení 
podpory a poprvé je na svém území vymezil již v roce 2002. Avšak od té doby byly již aktualizovány a 
především byl rozšiřován okruh ukazatelů pro jejich vymezení, aby byla zajištěna co největší 
komplexnost hodnocení meziregionálních rozdílů. První vymezení hospodářsky slabých oblastí bylo 
tedy provedeno v rámci Strategie rozvoje Libereckého kraje z roku 2002 a jejich následné aktualizace 
proběhly v roce 2004 v rámci Programu rozvoje Libereckého kraje 2004 - 2006 a v roce 2007 v rámci 
Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013. V rámci každoročního monitoringu Programu 
rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 probíhala na základě nových statistických údajů průběžná 
kontrola platnosti vymezených hospodářsky slabých oblastí v kraji. Za celé sedmileté období platnosti 
programu se neprojevily takové významné změny ve vymezení hospodářsky slabých oblastí, že by 
bylo potřeba vymezení aktualizovat, což svědčí o určité stabilitě problémových regionů.
V souvislosti s tvorbou nového Programu rozvoje kraje na období 2014 - 2020 bylo provedeno na 
základě dostupných statistických dat (únor 2014) aktuální vymezení hospodářsky slabých oblastí.

6.1 Metodika vymezení hospodářsky slabých a 
podprůměrných oblastí Libereckého kraje

6.1.1 Územní jednotky

Pro vymezení hospodářsky podprůměrných a slabých oblastí Libereckého kraje byly stejně jako 
v Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 použity jako základní územní jednotka tzv. 
generelové jednotky. Generelové jednotky představují mikroregiony na nejnižší regionální úrovni, 
které mají své středisko a k němu vymezené spádové území. Centrem generelových jednotek je obec, 
která má základní střediskové funkce (pošta, škola, zdravotní zařízeni, některé správní funkce – např. 
stavební a matriční úřad). K ní jsou přičleněny obce podle základní spádovosti obyvatelstva. 
Aktualizovány byly v Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha, a.s. v roce 2005 pro potřeby 
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výzkumných úkolů zabývajících se vývojem obyvatelstva, vymezením periferních území apod. V České 
republice bylo těchto jednotek vymezeno 1424, v Libereckém kraji 61. 
V roce 2013 provedl Ústav racionalizace ve stavebnictví Praha, a.s. na základě statistických dat ze 
SLDB 2011 a aktuálních dat ČSÚ ověření platnosti současného vymezení generelových jednotek na 
území Libereckého kraje. Spádovost obyvatelstva byla posuzována podle dojížďky do škol a do 
zaměstnání, zdravotnických zařízení a občanské vybavenosti, podle příslušnosti k obcím s rozšířenou 
působností, k pověřeným obecním úřadům, stavebním a matričním úřadům. Na základě provedené 
analýzy dle nových dat a doporučení byla zachována původní struktura 61 generelových jednotek a 
nedošlo k žádným změnám či jiným úpravám.
Výhodou použití generelových jednotek je možnost zařazení středisek mikroregionů mezi 
hospodářsky slabé oblasti a vymezení souvislejšího a kompaktnějšího území v rámci kraje. 
Nevýhodou jejich použití ale může být vyšší počet obcí a větší rozloha výsledného zájmového území.

6.1.2 Ukazatele

Pro hodnocení jednotlivých generelových jednotek byly použity stejné ukazatele a váhy jako 
v Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013. Jedná se o 11 následujících ukazatelů: 

1. Intenzita bytové výstavby
Bytová výstavba za období 5 let v přepočtu na počet obyvatel

 výpočet: 					
������ý	��č��	�����č��ý��	���ů	��	�����í	���������

��ů�ě��ý	��č��	��������	� ������	���������
∗ 1000

 váha: 7

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, 2008-2012

2. Index vzdělanosti
Obyvatelstvo s vyšším stupněm vzdělání v přepočtu na počet obyvatel

 výpočet:  				
�∗�Š	���	���������	�∗�Š	� �����������∗��Š��∗�Š

��č��	��������	����ší��	��	���

 váha: 8

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat: ČSÚ, SLDB 2011

3. Index ekonomického zatížení
Obyvatelstvo v neproduktivním věku v přepočtu na počet obyvatel v produktivním věku

 výpočet:  				
��č��	��������	��	��	������č��	��������	���	��	���

��č��	��������	��	�ě��	�����	���
∗ 100

 váha: 10

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím nižší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, 2012

4. Počet pracovních příležitostí
Počet pracovních příležitostí v přepočtu na počet ekonomicky aktivních obyvatel

 výpočet:								
����������	������í����íž�ě�í�í	��	����í����íž�ě�í�í	��	����	��	����í

��č��	����������	������í��	��������
∗ 100

 váha: 14 

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, SLDB 2011
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5. Míra nezaměstnanosti
Evidovaná nezaměstnanost v přepočtu na počet ekonomicky aktivních obyvatel

 výpočet:  				
��ů�ě��ý	��č��	��������ý��	�����ě�����ý��	��	��	�ě�í�ů

��č��	����������	������í��	��������
∗ 100

 váha: 15 

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím nižší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, 28. 2. 2014

6. Intenzita podnikatelské aktivity
Podnikatelské subjekty v přepočtu na počet obyvatel

 výpočet:  				
��č��	������������ý��	�������ů

��č��	��������
∗ 1000

 váha: 15

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, 2012

7. Daňové příjmy
Daňové příjmy v přepočtu na počet obyvatel

 výpočet:  				
��ň��é	�ří���	���í	�	�č

��č��	��������

 váha: 7 

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  Ministerstvo financí, 2012

8. Dopravní obslužnost
Počty spojů veřejné dopravy ve středu

 výpočet:  				
��č��	����ů	��������í�í��	��	�š���	���í��	��	��	��ř���	��.�.����	

��č��	���í	� ���������é	��������

 váha: 8 

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  Analýza stavu dopravy na území LK, 2014

Počty spojů veřejné dopravy v sobotu

 výpočet:  				
��č��	����ů	��������í�í��	��	�š���	���í��	��	� ������	��.�.����

��č��	���í	� ���������é	��������

 váha: 5

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  Analýza stavu dopravy na území LK, 2014

9. Technická infrastruktura
Domy napojené na vodovod v přepočtu na celkový počet domů

 výpočet:  				
���í�	���ů	�������ý��	��	�������

������ý	��č��	���ů

 váha: 1

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, SLDB 2011

Domy napojené na kanalizaci v přepočtu na celkový počet domů

 výpočet:  				
���í�	���ů	�������ý��	��	����������

������ý	��č��	���ů

 váha: 1

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, SLDB 2011
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Domy napojené na plynovod v přepočtu na celkový počet domů

 výpočet:  				
���í�	���ů	�������ý��	��	��������

������ý	��č��	���ů

 váha: 1 

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, SLDB 2011

10.Občanská vybavenost
Existence ordinace praktického lékaře

 výpočet:				
�∗��č��	�������í	��������é��	�é��ř���∗��č��	����š����ý��	�������šť

��č��	��������
∗ 1000

 váha: 2 

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, 31. 12.2012

Existence základní školy

 výpočet:  				
�∗���������	š����	�.��.�ří��	��∗���������	š����	�.��.�ří��

�

 váha: 5

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, 2010/2011

11.Hustota zalidnění
Počet obyvatel v přepočtu na jednotku rozlohy

 výpočet:    				
��č��	��������

�������	� ���

 váha: 1 

 způsob hodnocení: čím vyšší hodnota indikátoru, tím vyšší bodové hodnocení

 zdroj dat:  ČSÚ, 2012

Pro všechny ukazatele byla použita aktuální data dostupná v době vymezování hospodářsky slabých a 
podprůměrných oblastí (1. polovina dubna 2014). Podrobná metodika a vlastní výsledky za 
generelové jednotky jsou zveřejněny na internetových stránkách http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz. 
Hodnoty ukazatelů byly sledovány pro jednotlivé generelové jednotky a přepočítány vzhledem 
k průměru Libereckého kraje. Výsledným hodnotám byla přidělena váha dle významnosti jednotlivých 
ukazatelů. Konečné hodnoty pro všechny ukazatele za jednotlivé generelové jednotky byly sečteny, 
vzestupně seřazeny a následně rozděleny do tří kategorií:

 hospodářsky podprůměrné oblasti (hranice 10 000 bodů) – jedná se o všechny generelové 
jednotky, jejichž výsledná bodová hodnota je nižší než průměr za Liberecký kraj; do této 
kategorie zároveň patří i všechny generelové jednotky zařazené mezi hospodářsky slabé 
oblasti; 

 hospodářsky slabé oblasti (hranice 9 200 bodů) – jedná se o všechny generelové jednotky, 
jejichž výsledná bodová hodnota je nižší než 9 200 bodů; hranice 9 200 bodů, která byla 
převzata z platné metodiky pro vymezování hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí 
Libereckého kraje, tvoří přirozený zlom v rámci výsledného bodového hodnocení a byla 
zároveň zvolena tak, aby došlo k vytvoření pokud možno co nejkompaktnějších územních 
celků,

 ostatní oblasti – jedná se o všechny generelové jednotky, jejichž výsledná bodová hodnota je 
vyšší než 10 000 bodů.
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6.1.3 Výsledné vymezení 

Tabulka č.4: Bodové hodnocení a následné rozdělení generelových jednotek

Generelová jednotka Součet Generelová jednotka Součet

Dubá 7349
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Turnov 10027
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í o
b
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Višňová 7440 Jilemnice 10158

Kravaře 7696 Smržovka 10173

Nové Město pod Smrkem 8145 Jenišovice 10252

Jesenný 8284 Josefův Důl 10261

Poniklá 8324 Chrastava 10272

Rovensko pod Troskami 8367 Hejnice 10544

Doksy 8435 Česká Lípa 10630

Ralsko 8504 Raspenava 10716

Frýdlant 8519 Železný Brod 10773

Roztoky u Jilemnice 8558 Benecko 10810

Žandov 8588 Hrádek nad Nisou 10826

Křižany 8636 Desná 11136

Kamenický Šenov 8641 Mníšek 11288

Semily 8647 Rynoltice 11769

Krompach 8661 Kořenov 11896

Zákupy 8757 Rychnov u Jablonce nad Nisou 11909

Cvikov 8757 Hodkovice nad Mohelkou 11940

Český Dub 8815 Janov nad Nisou 12247

Mimoň 9063 Malá Skála 12372

Zahrádky 9222 Tanvald 13795

Studenec 9262 Jablonec nad Nisou 13805

Libštát 9284 Liberec 14782

Vysoké nad Jizerou 9315 Harrachov 17101

Velké Hamry 9323 Liberecký kraj 10000

Lomnice nad Popelkou 9362

Zásada 9383

Příšovice 9484

Osečná 9507

Jablonné v Podještědí 9530

Sychrov 9600

Pěnčín 9619

Nový Bor 9748

Rokytnice nad Jizerou 9854

Jablonec nad Jizerou 9871

Horní Branná 9973

Stráž pod Ralskem 9999

Zdroj: PRLK 2014 - 2020

Do hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje je na základě zvolené metodiky zařazeno 79 obcí 
představujících 19 % obyvatelstva a 42 % rozlohy Libereckého kraje. Hospodářsky podprůměrné 
oblasti zahrnují 144 obcí, 34 % obyvatelstva a 64 % rozlohy Libereckého kraje.
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Tabulka č.5: Výsledné vymezení hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje

Hospodářsky 
slabá oblast

Generelová jednotka Obce

Cvikovsko

Cvikov Cvikov, Kunratice u Cvikova, Svor

Kamenický Šenov Kamenický Šenov, Nový Oldřichov, Prysk

Krompach Krompach, Mařenice

Frýdlantsko 

Frýdlant
Bulovka, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, 
Heřmanice, Horní Řasnice, Krásný Les, Kunratice, 
Pertoltice

Nové Město pod Smrkem Jindřichovice p. S., Nové Město p. S.

Višňová Černousy, Višňová

Jihozápadní 
Českolipsko

Doksy
Bezděz, Doksy, Luka, Okna, Skalka u Doks, Tachov, 
Ždírec

Dubá Blatce, Dubá, Chlum, Tuhaň, Vrchovany

Kravaře Blíževedly, Kravaře, Stvolínky

Žandov Horní Police, Žandov

Jilemnicko
Poniklá Jestřabí v Krkonoších, Poniklá

Roztoky u Jilemnice Kruh, Roztoky u Jilemnice, Svojek

Mimoňsko

Mimoň
Brniště, Mimoň, Noviny p. R., Pertoltice p. R., Velký 
Valtinov

Ralsko Ralsko

Zákupy Bohatice, Velenice, Zákupy

Podještědí
Český Dub

Bílá, Cetenov, Český Dub, Hlavice, Proseč p. J., Světlá p. 
J., Všelibice

Křižany Křižany, Zdislava

Semilsko

Jesenný Bozkov, Jesenný, Roztoky u Semil

Rovensko pod Troskami
Holenice, Ktová, Rovensko p. T., Tatobity, Troskovice, 
Žernov

Semily
Benešov u Semil, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou, 
Chuchelna, Příkrý, Semily, Slaná, Záhoří

Zdroj: PRLK 2014 – 2020 

Tabulka č.6: Výsledné vymezení ostatních hospodářsky podprůměrných obcí Libereckého kraje

Ostatní hospodářsky 
podprůměrné generelové 
jednotky

Obce

Horní Branná Horní Branná

Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou

Jablonné v Podještědí Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí

Libštát Bělá, Košťálov, Libštát

Lomnice nad Popelkou
Bradlecká Lhota, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, 
Stružinec, Syřenov, Veselá

Nový Bor
Chotovice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Radvanec, Skalice u 
České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov

Osečná Janův Důl, Osečná
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Ostatní hospodářsky 
podprůměrné generelové 
jednotky

Obce

Pěnčín Pěnčín, Skuhrov

Příšovice Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany

Rokytnice nad Jizerou Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou

Stráž pod Ralskem Dubnice, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem

Studenec
Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Levínská 
Olešnice, Martinice v Krkonoších, Studenec

Sychrov
Čtveřín, Lažany, Paceřice, Radimovice, Sychrov, Vlastibořice, 
Žďárek

Velké Hamry Plavy, Velké Hamry, Zlatá Olešnice

Vysoké nad Jizerou Roprachtice, Vysoké nad Jizerou

Zahrádky Holany, Jestřebí, Provodín, Zahrádky

Zásada Držkov, Jílové u Držkova, Loužnice, Radčice, Vlastiboř, Zásada

Zdroj: PRLK 2014 - 2020

6.2 Oblasti a možnosti podpory hospodářsky 
slabých oblastí Libereckého kraje

Podpora hospodářsky slabých oblastí je podle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje 
v kompetenci kraje. Je tedy na samosprávě Libereckého kraje, jaké zvolí nástroje a objemy finančních 
prostředků pro jejich podporu. Vlastní dokument PRLK 2014 – 2020 je pro samosprávu podkladem, 
který na základě zvolené metodiky vymezuje území vykazující problémy v hospodářském rozvoji a 
upozorňuje na to, které obce a regiony je potřeba z hlediska vyváženého rozvoje celého kraje 
podporovat.  
V současné době je hlavním zdrojem podpory hospodářsky slabých oblastí krajský rozpočet, a to 
prostřednictvím Dotačního fondu Libereckého kraje (bližší informace na http://www.kraj-
lbc.cz/dotacni_fond_lk). Dle schváleného statutu Dotačního fondu je u všech vyhlášených programů 
resp. jejich podprogramů mezi pěti hodnotícími kritérii zařazena i vazba projektu na rozvoj 
hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí LK, tj. zda je či není projekt realizován zcela nebo 
převážně v HSO.
V případě, že bude možnost zvýhodnění hospodářsky slabých oblastí při čerpání z jiných zdrojů, 
především pak ze zdrojů evropských (operační programy 2014 – 2020), počítá Liberecký kraj s tím, že 
bude upřednostňovat zvýhodnění všech hospodářsky podprůměrných oblastí.
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7 VENKOVSKÉ
OBLASTI LIBERECKÉHO 

KRAJE
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V původním Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 byly venkovské oblasti v rámci kraje 
vymezeny jako území obcí, jejichž populační velikost je menší než 2000 obyvatel. Pro toto území byl i 
určen Program obnovy venkova jako jeden z programů Dotačního fondu Libereckého kraje. V rámci 
přípravy nového plánovacího období 2014 – 2020 a tvorby nových krajských strategických 
dokumentů vznikla potřeba toto vymezení ověřit. Z tohoto důvodu přistoupil Liberecký kraj 
k aktualizaci vymezení venkovských oblastí na území kraje. Zároveň zadal jako externí zakázku Ústavu
racionalizace ve stavebnictví PRAHA, a.s., jejímž cílem bylo provést základní charakteristiku venkova, 
vyhodnotit trendy vývoje a navrhnout typologii venkova. Hlavním smyslem zakázky bylo ověřit, zda 
podpora venkova z Dotačního fondu Libereckého kraje je zaměřena správným směrem.

7.1 Možnosti vymezování venkovských oblastí 

I přes fakt, že členění území na městská a venkovská sídla, nebo městské a venkovské prostory či 
městské a venkovské obce je velmi důležitým hlediskem pro jeho charakteristiku a podporu rozvoje, 
neexistuje jednoznačné a objektivní vymezení těchto jednotlivých kategorií. Metodik pro vymezení 
venkova může být celá řada. Každá metodika by měla být zvolena podle toho, k čemu má být 
využívána a co je jejím cílem.
Nejčastějšími kritérii pro vymezování venkovských oblastí bývají používány následující:

 počet obyvatel obce

 hustota zalidnění obce

 statut dané obce podle právních norem příslušného státu

 charakter a hustota zástavby a architektonický ráz obce

 podíl přírodních ploch nebo zastavěných území na celkové rozloze obce

 zohlednění infrastruktury, občanské vybavenosti obce a dostupnost služeb (např. školství, 
zdravotnictví, sociální služby apod.)

 institucionální vybavení obcí (matriční úřad, stavební úřad apod.)

 dopravní dostupnost nebo vzdálenost od větších center

 vyjížďka a dojížďka do zaměstnání apod.

7.2 Metodika vymezení venkovských oblastí 
v Libereckém kraji

Kromě výše zmíněného vymezení v rámci Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 byly dále 
venkovské oblasti řešeny při zpracování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (2011), kde byly 
pro vymezení použity 2 ukazatele - počet obyvatel a hustota zalidnění. Na základě těchto dvou 
ukazatelů byly do venkovského prostoru zařazeny všechny obce do 2000 obyvatel a dále obce do 
2500 obyvatel s hustotou menší než 150 obyvatel /km2. Ve skutečnosti to znamenalo, že jedinou 
změnou oproti vymezení venkova v období 2007 – 2013 bylo nově zařazení území obce Ralsko mezi 
venkovské oblasti. 
V rámci zpracování PRLK 2014 – 2020 byla snaha zdokonalit a ověřit původní metodiku, případně pro 
období 2014 – 2020 vytvořit objektivnější pohled na problémy a potřeby venkova v kraji.
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7.2.2 Ukazatele

Pro hodnocení jednotlivých obcí bylo použito následujících 9 ukazatelů: 

12.Počet obyvatel
Počet obyvatel v obci

 zdroj dat:  ČSÚ, 31.12. 2012

13.Hustota zalidnění
Počet obyvatel v přepočtu na jednotku rozlohy

 výpočet:    				
��č��	��������

�������	� ���

 zdroj dat:  ČSÚ, 2012

14.Statut obce
Statut dané obce

 výpočet:  statutární město = 3, město = 2, městys = 1, ostatní = 0

 zdroj dat:  ÚRS Praha, a.s., 2014

15.Podíl zastavěné plochy
Podíl zastavěné plochy na celkové rozloze obce

 výpočet:  				
������ě�á	������

������á	�������	����
∗ 100

 zdroj dat:  ČSÚ, 2012

16.Počet pracovních příležitostí
Počet pracovních příležitostí v přepočtu na počet ekonomicky aktivních obyvatel

 výpočet:								
����������	������í����íž�ě�í�í	��	����í����íž�ě�í�í	��	����	��	����í

��č��	����������	������í��	��������
∗ 100

 zdroj dat:  ČSÚ, SLDB 2011

17.Dopravní obslužnost
Počty spojů veřejné dopravy ve středu

 výpočet:  počet spojů zastavujících v obci ve středu 15. 1. 2014

 zdroj dat:  2014

Počty spojů veřejné dopravy v sobotu

 výpočet: počet spojů zastavujících v obci v sobotu 18. 1. 2014

 zdroj dat:  2014

18.Technická infrastruktura
Domy napojené na vodovod v přepočtu na celkový počet domů

 výpočet:  				
���í�	���ů	�������ý��	��	�������

������ý	��č��	���ů

 zdroj dat:  ČSÚ, SLDB 2011

Domy napojené na kanalizaci v přepočtu na celkový počet domů

 výpočet:  				
���í�	���ů	�������ý��	��	����������

������ý	��č��	���ů

 zdroj dat:  ČSÚ, SLDB 2011
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Domy napojené na plynovod v přepočtu na celkový počet domů

 výpočet:  				
���í�	���ů	�������ý��	��	��������

������ý	��č��	���ů

 zdroj dat:  ČSÚ, SLDB 2011

19.Občanská vybavenost
Existence ordinace praktického lékaře

 výpočet:				
�∗��č��	�������í	��������é��	�é��ř���∗��č��	����š����ý��	�������šť

��č��	��������
∗ 1000

 zdroj dat:  31. 12.2012

Existence základní školy

 výpočet:  				
�∗���������	š����	�.��.�ří��	��∗���������	š����	�.��.�ří��

�

 zdroj dat:  2010/2011

20.Institucionální vybavení
Existence úřadu obce s rozšířenou působností v obci

 výpočet:  ano = 2, ne = 1

 zdroj dat:  ÚRS Praha, a.s., 2014

Existence pověřeného obecního úřadu v obci

 výpočet:  ano = 2, ne = 1

 zdroj dat:  ÚRS Praha, a.s., 2014

Existence stavebního úřadu v obci

 výpočet:  ano = 2, ne = 1

 zdroj dat:  ÚRS Praha, a.s., 2014

Existence matričního úřadu v obci

 výpočet:  ano = 2, ne = 1

 zdroj dat:  ÚRS Praha, a.s., 2014

Pro všechny ukazatele byla použita aktuální data dostupná v době vymezování venkovských oblastí 
(duben 2014). 
Hodnoty ukazatelů byly sledovány pro jednotlivé obce a přepočítány vzhledem k průměru 
Libereckého kraje. Konečné hodnoty pro všechny ukazatele za obce byly sečteny, vzestupně seřazeny 
a následně rozděleny do dvou kategorií:

 venkovské oblasti – jedná se o všechny obce, jejichž výsledná bodová hodnota je nižší než 
2300 bodů; tato hranice odděluje čtvrtinu obyvatel kraje, kteří žijí ve venkovských oblastech 
(ke stejnému podílu dospělo i vymezení venkovských oblastí České republiky ve Strategii 
regionálního rozvoje ČR 2007 – 2013),

 městské oblasti – jedná se o všechny obce, jejichž výsledná bodová hodnota je vyšší než 2300 
bodů.
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7.2.3 Výsledné vymezení

Do venkovských oblastí Libereckého kraje je na základě zvolené metodiky zařazeno 182 obcí 
představujících 25 % obyvatelstva a 69 % rozlohy Libereckého kraje. Přehled obcí je uveden 
v následujícím textu a v mapové příloze.

Venkovské obce Libereckého kraje:

Albrechtice v Jiz. horách

Bedřichov

Bělá

Benecko

Benešov u Semil

Bezděz

Bílá

Bílý Kostel nad Nisou

Bílý Potok

Blatce

Blíževedly

Bohatice

Bozkov

Bradlecká Lhota

Brniště

Bukovina u Čisté

Bulovka

Bystrá nad Jizerou

Cetenov

Černousy

Čistá u Horek

Čtveřín

Dalešice

Dětřichov

Dlouhý Most

Dolní Řasnice

Držkov

Dubá

Dubnice

Frýdštejn

Habartice

Háje nad Jizerou

Hamr na Jezeře

Heřmanice

Hlavice

Holany

Holenice

Horka u Staré Paky

Horní Branná

Horní Libchava

Horní Police

Horní Řasnice

Hrubá Skála

Chlum

Chotovice

Chotyně

Chuchelna

Jablonec nad Jizerou

Janov nad Nisou

Janovice v Podještědí

Janův Důl

Jenišovice

Jeřmanice

Jesenný

Jestřabí v Krkonoších

Jestřebí

Jílové u Držkova

Jindřichovice p. Smrkem

Jiřetín pod Bukovou

Josefův Důl

Kacanovy

Karlovice

Klokočí

Koberovy

Kobyly

Kořenov

Košťálov

Kozly

Krásný Les

Kravaře

Krompach

Kruh

Kryštofovo Údolí

Křižany

Ktová

Kunratice

Kunratice u Cvikova

Kvítkov

Lázně Libverda

Lažany

Levínská Olešnice

Libštát

Líšný

Loučky

Loužnice

Luka

Malá Skála

Maršovice

Martinice v Krkonoších

Mařenice

Mírová pod Kozákovem

Mníšek

Modřišice

Mříčná

Nová Ves

Nová Ves nad Nisou

Nová Ves nad Popelkou

Noviny pod Ralskem

Nový Oldřichov

Ohrazenice

Okna

Okrouhlá

Oldřichov v Hájích

Olešnice

Osečná

Paceřice

Paseky nad Jizerou

Pěnčín

Pěnčín

Pertoltice

Pertoltice pod Ralskem

Peřimov

Plavy

Polevsko

Poniklá

Proseč pod Ještědem

Provodín

Prysk

Přepeře

Příkrý

Příšovice

Pulečný

Radčice

Radimovice

Rádlo

Radostná p. Kozákovem

Radvanec

Rakousy

Ralsko

Roprachtice

Rovensko pod Troskami

Roztoky u Jilemnice

Roztoky u Semil

Rynoltice

Skalice u České Lípy

Skalka u Doks

Skuhrov

Slaná

Sloup v Čechách

Slunečná

Soběslavice

Sosnová

Stružinec

Stružnice

Studenec

Stvolínky

Světlá pod Ještědem

Svijanský Újezd

Svijany

Svojek

Svojkov

Svor

Sychrov

Syřenov

Šimonovice

Tachov

Tatobity

Troskovice

Tuhaň

Velenice

Velký Valtinov

Veselá

Víchová nad Jizerou

Višňová

Vítkovice

Vlastiboř

Vlastibořice

Volfartice

Vrchovany

Všelibice

Všeň

Vyskeř

Vysoké nad Jizerou

Záhoří

Zahrádky

Zásada

Zdislava

Zlatá Olešnice

Žandov

Žďárek

Ždírec

Žernov
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7.3 Vnitřní typologie venkova v Libereckém kraji

Na základě zvolené metodiky byly vymezeny venkovské oblasti (obce) Libereckého kraje. Avšak nelze 
považovat všechny venkovské obce za rovnocenné, protože každá obec má své specifické problémy i 
rozvojový potenciál, a proto je možné venkov typologicky dále rozčlenit. Tuto typologii lze pak 
následně využít pro přesné a cílené zaměření podpory, například z Programu obnovy venkova.

Možnosti typologie venkova

Funkční pohled

 venkov zemědělský

 venkov rekreační

Urbanistické hledisko

 venkov příměstský (suburbanizovaný)

 venkov čistý (mezilehlý)

 venkov periferní

Členění dle potřeby vnější pomoci

 obce s nejvyšší potřebou vnější pomoci

 obce s vysokou potřebou vnější pomoci

 obce s vyšší potřebou vnější pomoci

7.4 Podpora venkovských oblastí v Libereckém 
kraji

Venkovské oblasti v Libereckém kraji jsou v současné době podporovány v rámci Dotačního fondu 
Libereckého kraje, konkrétně z podprogramu 2.1 - Program obnovy venkova. Jeho cílem je podpora 
obnovy a rozvoje venkovského území především v oblasti zvyšování kvality života na venkově jako 
nezbytného předpokladu pro eliminaci postupného trendu vylidňování venkova a neudržování 
venkovské přírody a krajiny. Aktuální informace k tomuto programu jsou k dispozici na internetových 
stránkách KÚLK - http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/podprogram-21-program-obnovy-
venkova.
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8 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
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8.1 Realizace Programu rozvoje Libereckého kraje 
2014 – 2020

Realizace programu rozvoje kraje spočívá v postupném uskutečňování jednotlivých opatření a aktivit. 

Tento proces si vyžaduje ze strany samosprávných orgánů kraje nejrůznější formy podpory.

Priority Libereckého kraje

Pro dosažení deklarovaných cílů je nutné ze škály opatření a aktivit obsažených v Programu rozvoje 

Libereckého kraje 2014 – 2020 zdůraznit pro Liberecký kraj neopomenutelné a nejzávažnější 

rozvojové aktivity a projekty, tzn. stanovit priority a přihlásit se k jejich plnění. Za tímto účelem bude

v návaznosti na schválený Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 vytvořen seznam priorit 

Libereckého kraje, který bude definovat rozvojové priority Libereckého kraje dle jednotné struktury a 

v návaznosti na strategické cíle Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020.

Seznam priorit bude vytvářen v souladu s programovým prohlášením Rady Libereckého kraje a bude 

průběžně aktualizován na období 1 – 2 let.

Koordinátorem a gestorem tvorby seznamu priorit Libereckého kraje bude odbor regionálního 

rozvoje a evropských projektů, který vypracovává tento seznam v úzké spolupráci s ostatními 

relevantními odbory krajského úřadu a resorty Libereckého kraje, zejména pak s gestory jednotlivých 

opatření Programu rozvoje Libereckého kraje.

Program rozvoje kraje bude živý dokument a s ohledem na rychle se vyvíjející vnější i vnitřní prostředí 

Libereckého kraje lze předpokládat, že z realizace stanovených opatření a výsledků monitoringu 

úspěšnosti naplňování Programu může vyplynout potřeba reakce na změny a z toho vyplývající 

úpravy Programu.

8.2 Soulad s Programem rozvoje kraje a
doporučení pro posuzování projektů

Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 v navrhované podobě představuje široký výčet aktivit 

a cílů, které jsou poměrně obecně definovány. Snaží se o co nejširší záběr tak, aby předem nezužoval 

prostor pro podporu žádného potenciálně přínosného projektu. Každý dotační titul, bez ohledu na to, 

zda se jedná o krajský, státní či evropský dotační titul, má stanovena kritéria pro výběr a hodnocení 

projektů. Tato kritéria se samozřejmě liší podle cílů daného titulu. Dle zkušeností z minulých let však 

víme, že v řadě případů je jedním z výběrových kritérií či žádanou přílohou projektu tzv. „soulad s 

krajskou rozvojovou koncepcí“. Pokud není v podmínkách dotačního titulu konkrétně napsáno, o 

kterou koncepci se jedná (může jít např. o soulad s plánem odpadového hospodářství kraje, zdravotní 

politikou kraje, dopravní politikou kraje, programem rozvoje cestovního ruchu kraje apod.), vydává 

Krajský úřad Libereckého kraje soulad s Programem rozvoje Libereckého kraje. Některé dotační tituly 

mají podmínky výběru projektů nastaveny tak přísně, že v případě, že žadatel nedoloží soulad s 

krajskou koncepcí, jeho projekt může být bodově znevýhodněn či dokonce vyloučen z hodnocení. 
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Snahou Libereckého kraje je však takovému scénáři předcházet. V případě, že bude předkladatel 

projektu žádat krajský úřad o vydání souladu s krajskou rozvojovou koncepcí  - s Programem rozvoje 

Libereckého kraje 2014 – 2020, tak základním kritériem pro vydání souhlasného stanoviska bude 

soulad s konkrétními opatřeními a aktivitami programu.

8.3 Monitoring programu a indikátory

Pro účely sledování účinnosti a naplňování jednotlivých opatření a aktivit navržených v Programu 

rozvoje Libereckého kraje bude pro každý rok jeho platnosti vypracován průběžný monitoring. 

Monitoring za jednotlivé roky probíhá ve druhém pololetí roku následujícího.

Základním smyslem monitorování a vyhodnocování programu je zajištění podkladů jednak pro 

hodnocení vynaložených finančních prostředků v rámci jednotlivých opatření Programu rozvoje kraje, 

a zároveň hodnocení naplňování cílů jednotlivých opatření Programu a jejich vliv na změny v území. 

Monitoring sleduje naplňování Programu, a to nejen ve vztahu k aktivitám podporovaným 

Libereckým krajem, ale také aktivitám financovaným z jiných než krajských zdrojů, tj. ze státních a 

evropských finančních zdrojů.

8.3.1 Souhrnná monitorovací zpráva

Pro potřeby monitoringu jsou vytvořeny dílčí monitorovací zprávy, které zpracovávají garanti 

jednotlivých opatření (odbory Krajského úřadu Libereckého kraje) a souhrnně je vyhodnocuje odbor 

regionálního rozvoje a evropských projektů. Za tímto účelem je vytvořen interní databázový program, 

pomocí kterého bude docházet k získávání potřebných údajů a ke koordinaci garantů za jednotlivá 

opatření. Tento program má v gesci odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.

Souhrnná monitorovací zpráva se skládá ze dvou samostatných částí, tj. sledování čerpání finančních 

zdrojů na krajské, národní a evropské úrovni (odděleně) a sledování vývoje naplňování jednotlivých 

cílů opatření a aktivit. Nejen za tímto účelem byla vytvořena sada indikátorů měřitelnosti v členění 

dle jednotlivých opatření. Soupis jednotlivých indikátorů, včetně jejich vstupních hodnot, tvoří 

samostatnou přílohu dokumentu.

Výsledná zpráva z provedeného hodnocení je předkládána prostřednictvím odboru regionálního 

rozvoje a evropských projektů Výboru Zastupitelstva Libereckého kraje pro hospodářský a regionální 

rozvoj, dále pak Radě Libereckého kraje a následně Zastupitelstvu Libereckého kraje v termínu do 31. 

12. následujícího roku (počínaje rokem 2015). Po projednání a schválení těmito orgány bude výsledná 

zpráva (včetně hodnoty indikátorů) zveřejněna na webových stránkách Libereckého kraje.

Výstupem z monitoringu může být návrh o případných úpravách předmětu a rozsahu podpory 

Libereckého kraje a změnách v opatřeních Programu rozvoje Libereckého kraje. Výstupy 

z monitoringu budou použity zároveň jako podklad pro zpracování Programu rozvoje Libereckého 

kraje 2021+.
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8.3.2 Garanti za naplňování opatření

Garanty za naplňování jednotlivých opatření Programu rozvoje jsou jednotlivé odbory Krajského 
úřadu Libereckého kraje tak, jak je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č.8: Garanti za naplňování opatření

Opatření Garant

A Dynamická a konkurenceschopná ekonomika

A1 Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského 
prostředí

ORREP

A2 Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací ORREP

A3 Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství OŽPZ

A4 Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje OKPPCR

B Kvalitní a zdravé lidské zdroje

B1 Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života OŠMTS

B2 Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel OŠMTS

B3 Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora 
zdravého životního stylu 

  B3a   oblast sociální péče OSV

  B3b   oblast zdravotnictví OZ

B4 Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti 
obyvatel

  B4a   oblast kultury a kulturních služeb OKPPCR

  B4b   oblast sportu OŠMTS

B5 Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví a kulturně-historické 
dědictví

OKPPCR

B6 Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí ORREP

B7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku OKH – OKř

C Komplexní a kvalitní infrastruktura

C1 Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace OD

C2 Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení 
dopravní obslužnosti

OD

C3 Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně 
alternativních zdrojů

OSŘ

C4 Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií OI

D Zdravé životní prostředí bez zátěží

D1 Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel OŽPZ

D2 Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví OŽPZ

D3 Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního 
potenciálu

OŽPZ

D4 Posilování ekologického povědomí obyvatel OŽPZ
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E Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti

E1 Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a 
přeshraniční

OKH – OTVV

E2 Rozvoj městských oblastí ORREP

E3 Rozvoj venkovských oblastí ORREP

E4 Koncepční řízení rozvoje ORREP, OÚPSŘ

E5 Podpora rozvoje občanské společnosti ORREP

E6 Zkvalitnění veřejné správy ORREP

Zdroj: PRLK 2014 – 2020
Vysvětlivky zkratek:
ORREP – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
OŽPZ – odbor životního prostředí a zemědělství
OKPPCR – odbor kultury, památkové péče a cest.ruchu
OŠMTS – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
OKH – OKř – odb. kancelář hejtmana (odd. krizového řízení)
OKH – OTVV – odb. kanc. hejtmana (odd. tiskové a vnějších 
vztahů)
OÚPSŘ – odbor územního plánu a stavebního řádu

OSV – odbor sociálních věcí
OZ – odbor zdravotnictví
OI – odbor informatiky
OD – odbor dopravy
OSŘ - oddělení sekretariát ředitele

8.4 Finanční zdroje

8.4.1 Evropské finanční zdroje

Pro naplnění cílů Strategie Evropy 2020 (EU 2020) existují na úrovni členských států Dohody 
o partnerství, které definují hlavní oblasti podpor a priorit a nastavují základní pravidla pro čerpání z 
evropských finančních zdrojů. Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) zahrnují Evropský fond 
pro regionální rozvoj (EFRR/ ERDF), Evropský sociální fond (ESF), dále Fond soudržnosti (FS/CF), 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD) a Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF/EMFF/). 
Nové programovací období vymezuje hlavní tematické cíle spadající do nově vytvořených operačních 
programů (OP). Pro programové období 2014 – 2020 dochází ke snížení počtu OP a sloučení 
regionálních operačních programů (ROP) do jednoho integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP). K prohlubování spolupráce a řešení společných problémů slouží Komunitární 
programy financované přímo z rozpočtu EU. 

Tabulka č.9: Přehled vybraných evropských finančních zdrojů

Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU

Cíl 1 - Investice pro růst 
a zaměstnanost

Integrovaný regionální operační program

OP Doprava

OP Životní prostředí

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP Zaměstnanost

OP Technická pomoc

OP Praha – pól růstu ČR

Cíl 2 - Evropská územní 
spolupráce

OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou

OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou 
republikou

OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou 



149

republikou

OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou 
republikou

OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou 
republikou

OP nadnárodní spolupráce Střední Evropa

OP nadnárodní spolupráce Dunaj 2014 - 2020

OP pro meziregionální spolupráci

Politika rozvoje venkova a Společná námořní a rybářská politika

Program rozvoje venkova 2014 – 2020

OP Rybářství 2014 - 2020

Komunitární programy (výběr)

Program pro konkurenceschopnost podniků 
(COSME)

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

Program Customs 2020 Program pro výzkum a inovace (HORIZON 2020)

Program Progress Pericles 2020

Fiscalis 2020 Galileo

Kreativní Evropa Hercule III

Erasmus+ Spravedlnost

Evropa pro občany Práva a občanství

Program Life + Program pro spotřebitele

Program HEALTH + Zdraví pro růst

Ostatní evropské zdroje

Fond solidarity EU

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Program švýcarsko-české spolupráce

Mezinárodní visegrádský fond

Finanční mechanismy EHP/Norska

Zdroj: PRLK 2014 – 2020 

Uvedené přehledy představují nástin a výběr možných programů. Podrobnější a aktuální informace 
k jednotlivým programům naleznete na www.strukturalni-fondy.cz, ec.europa.eu a webových 
stránkách příslušných řídících orgánů.
Bližší informace lze získat také prostřednictvím internetových stránek – http://poradenstvi.kraj-
lbc.cz/zahranicni-spoluprace a www.liberec-region.cz.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Cílem je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení 
intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území. 
Zaměření: Podpora vyváženého rozvoje území regionů.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj web: www.mmr.cz
Staroměstské náměstí 6 email: irop@mmr.cz
110 15 Praha 1 tel.: +420 224 861 769
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OP DOPRAVA

Cílem je zajistit urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné 
konkurenceschopnosti ČR.
Zaměření: podpora dopravních intervencí

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy web: www.mdcr.cz
nábř. L. Svobody 1222/12 email: posta@mdcr.cz
110 15 Praha 1 tel.: +420 225 131 111

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Cílem je zajistit ochranu a kvalitní a zdravé prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní 
využívání zdrojů a eliminovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí a s tím související 
snižování dopadů změn klimatu.
Zaměření: ovzduší, voda, odpady a ekologické zátěže, biodiverzita, krajina a půda, opatření pro 
případ mimořádných událostí v oblasti životního prostředí

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí web: www.mzp.cz
Vršovická 1442/65 email: info@mzp.cz
100 10 Praha 10 tel.: +420 267 121 111

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 

Cílem je zajistit podporu podnikatelského prostředí a inovací pro zvýšení konkurenceschopné 
ekonomiky ČR.
Zaměření: podpora podnikání, inovací v podnikatelském sektoru, energetických úspor, ICT 
infrastruktury

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu web: www.mpo.cz
Na Františku 32 email: posta@mpo.cz
110 15 Praha 1                tel.: +420 224 851 111

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem je významnými investicemi do produkce nových znalostí a kvalifikovaných lidských zdrojů 
urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice 
založené na vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, podpoře kreativity, produkci 
kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a do konkurenční výhody českých firem. 
Cílem OP je také transformace české vzdělávací soustavy směrem k zajištění rovných příležitostí ve 
vzdělávání a podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hlavního 
výchovně-vzdělávacího proudu a zajištění předškolní přípravy zejména pro děti se sociálním 
znevýhodněním.
Zaměření: podpora výzkumu a vývoje, zvyšování kvality vzdělávání a vytváření kvalitních lidských 
zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s 
širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve 
vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména 
dětí se sociálním znevýhodněním, mj. romských.
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Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy               web: www.msmt.cz
Karmelitská 7 email: pposta@msmt.cz
118 12 Praha 1               tel.: +420 234 811 111

OP ZAMĚSTNANOST

Cílem je zajištění efektivního trhu práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé konkurenceschopnosti 
ČR a zároveň snižování sociálního vyloučení s důrazem na začleňování znevýhodněných resp. 
ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce.
Zaměření: podpora opatření na trhu práce, sociální začleňování, podpora zdraví, instituce

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí web: www.mpsv.cz
Na Poříčním právu 1/376 email: posta@mpsv.cz
128 01 Praha 2                tel.: +420 221 921 111

OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A POLSKEM, ČESKOU REPUBLIKOU A 
SVOBORNÝM STÁTEM SASKO

Cílem je prostřednictvím přeshraniční spolupráce řešit společné problémy příhraničních regionů, 
podpora integrovaného regionálního rozvoje území tvořeného regiony úrovně NUTS 3 nacházejícími 
se podél státních hranic.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj web: www.mmr.cz
Staroměstské náměstí 6 email: irop@mmr.cz
110 15 Praha 1 tel.: +420 224 861 769

NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STŘEDNÍ EVROPA

Hlavním posláním programů nadnárodní spolupráce zůstává i nadále koordinovaný rozvoj a řešení 
výzev společných pro nadnárodní oblasti tvořené regiony úrovně NUTS 2.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj web: www.mmr.cz
Staroměstské náměstí 6 email: irop@mmr.cz
110 15 Praha 1 tel.: +420 224 861 769

NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DUNAJ

Programový dokument slouží jako základní podklad pro implementaci nadnárodní spolupráce v 
regionu Dunaj.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj web: www.mmr.cz
Staroměstské náměstí 6 email: irop@mmr.cz
110 15 Praha 1 tel.: +420 224 861 769
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MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Hlavním posláním programů meziregionální spolupráce je i nadále výměna zkušeností a šíření dobré 
praxe v oblastech regionálních politik, udržitelného rozvoje měst a v oblastech efektivní 
implementace evropské územní spolupráce.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj web: www.mmr.cz
Staroměstské náměstí 6 email: irop@mmr.cz
110 15 Praha 1              tel.: +420 224 861 769

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 - 2020

Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a 
potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a 
zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních 
ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové 
venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství web: www.eagri.cz
Těšnov 65/17 email: posta@mze.cz
110 00 Praha 1 tel.: +420 221 811 111

RYBÁŘSTVÍ

Cílem programu je rozvoj udržitelného chovu ryb a zajištění rovnoměrných dodávek domácích 
sladkovodních ryb na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí 
rybníků, rozvíjí tradiční a osvědčené formy akvakultury, podporuje zavádění moderních intenzivních 
chovných systémů a další aktivity.

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství web: www.eagri.cz
Těšnov 65/17 email: posta@mze.cz

110 00 Praha 1               tel.: +420 221 811 111

FINANČNÍ MECHANISMUS EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU A NORSKA

Na základě Dohody o účasti ČR v Evropském hospodářském prostoru byl zaveden finanční 
mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy Evropského sdružení volného obchodu (Island, 
Lichtenštejnsko a Norsko) přispívat na investiční a rozvojové projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí, uchovávání kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, rozvoj občanské společnosti, 
rovné příležitosti, sociální začleňování, ohrožené děti a mladistvé. Součástí je také navazování a 
prohlubování mezinárodní spolupráce.

Řídící orgán: Ministerstvo financí web: www.mfcr.cz
Letenská 15 email: czp@mfcr.cz
118 01 Praha tel.: +420 257 041 111
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PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE

Cílem Rámcové dohody uzavřené mezi Švýcarskem a ČR je posílení vzájemné spolupráce a partnerství 
prostřednictvím projektů zaměřených na posílení spolupráce, výměnu informací, přenos know-how a 
dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty. Hlavními prioritami jsou bezpečnost, stabilita a 
reformy, životní prostředí a infrastruktura, podpora soukromého sektoru, lidský a sociální rozvoj. 
V rámci bilaterální finanční pomoci byl zřízen Fond Partnerství, který představuje doplňkový zdroj ke 
strukturálním a ostatním evropským fondům.

Řídící orgán: Ministerstvo financí web: www.mfcr.cz
Letenská 15 email: czp-swiss@mfcr.cz
118 01 Praha tel.: +420 257 041 111

MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND

Fond byl založen za účelem podpory rozvoje bližší spolupráce mezi zeměmi Visegrádské čtyřky (ČR, 
Maďarsko, Polsko, Slovensko) v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mladých lidí, 
turismu a přeshraniční spolupráce.

Řídící orgán: Mezinárodní Visegrádský fond               web: visegradfund.org
Kráľovské údolie 8 email: visegradfund visegradfund.org
811 02 Bratislava tel.: +421 259 203 811

8.4.2 Národní finanční zdroje

V této kapitole je výběr programů podpory ze státního rozpočtu jednotlivých ústředních orgánů ČR. 
Vzhledem k tomu, že doba platnosti těchto programů se nekryje s plánovacím obdobím EU ani s PRLK 
2014 – 2020 (dále vyhlašování těchto programů podpory probíhá nejednotně, v různých časových 
termínech v průběhu roku a většinou s omezenou platností), jsou zde uvedeny programy opakovaně 
vyhlašované a zároveň aktuální v roce 2014. Aktuálnost těchto programů a podrobnější podmínky 
získání podpory je nutno sledovat v dílčích výzvách jednotlivých garantů programu.

Tabulka č.10: Vybrané programy podpory ze státního rozpočtu

Ministerstvo kultury www.mkcr.cz

Program podpora záchranných archeologických výzkumů

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Program Podpora pro památky UNESCO

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Program záchrany architektonického dědictví

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Program restaurování movitých kulturních památek

Podpora tradiční lidové kultury 

Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit 

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Podpora regionálních kulturních tradic

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených a seniorů

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Program kulturní aktivity
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Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů

Podpora kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

Veřejné informační služby knihoven 

Knihovna 21. století – K 21

Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz

Program Zemědělec

Programu Půda

Podpora včelařství 

Programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin

Programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat

Zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

Dotační programy agroenvironmentálního charakteru

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Dotace na poskytování sociálních služeb

Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými 
příležitostmi žen a mužů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Centralizované rozvojové projekty

Asistenti pedagoga pro zdravotně postižené (církevní a soukromé školy)

Vybavení škol kompenzačními pomůckami

Podpora integrace romské komunity

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji

Podpora inkluze

Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné

Sociálně znevýhodnění romští žáci SŠ a studenti VOŠ

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců ze třetích zemí

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností 
jiného členského státu EU

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Zajištění náhradního školního stravování

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů Vyšších odborných škol

Dotační program pro oblast prevence

Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Program grantové podpory

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Protidrogová politika

Péče o děti a dorost

Prevence kriminality

Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz
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Integrace cizinců

Prevence korupčního jednání

Podpora integrace cizinců na lokální úrovni

Veřejně prospěšný program

Program prevence kriminality

Prevence sociálně patologických jevů

Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz

Dotační programy pro nestátní neziskové organizace 

Podpora bydlení

Podpora cestovního ruchu

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora pro odstraňování bariér v budovách

Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz

EFEKT 2014 - Program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo obrany www.army.cz

Dotační programy pro nestátní neziskové organizace

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz

Probační programy

Resocializační programy

Program Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti

Státní fond dopravní infrastruktury www.sfdi.cz

Příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, 
modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb 
celostátních a regionálních drah

Státní fond rozvoje bydlení www.sfrb.cz

Program Výstavby nájemních bytů

Záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů

Program úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu

Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů

Povodňové programy  – úvěr na opravy, úvěr na pořízení bydlení, úvěry obcím

Úvěr 150

Program Jessica

Státní fond životního prostředí www.sfzp.cz

Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků

Program na podporu výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích

Program ochrany ozonové vrstvy Země

Program podpory vodohospodářských aktivit

Podpora likvidace autovraků

Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin

Program pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR

Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Program zeleň do měst a jejich okolí
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8.4.3 Krajské finanční zdroje

Dne 26. 2. 2013 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením 43/13/ZK Zásady pro 
poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje. Finanční podpora ve formě dotace je 
poskytována především z fondů Libereckého kraje.

Dotační fond LK byl zřízen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 43/13/ZK ze dne 26. 2. 2013 
v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dotace poskytované z Dotačního fondu LK představují 
formu finanční podpory kraje projektům věcně, finančně a časově vymezených podmínkami krajem 
vyhlášených programů, resp. podprogramů jednotlivých resortů kraje a odpovídající příslušné výzvě k 
předkládání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje.
Následující výčet programů je aktuální v době zpracování PRLK (květen 2014) a jejich aktuální přehled 
je uveden na internetových stránkách http://www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_lk.

Program/Podprogram 

1 Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji

1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

2 Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje 
venkova

2.1 Program obnovy venkova

2.2 Regionální inovační program

2.3 Zpracování územních plánů

2.4 Příprava a administrace projektů

2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

2.6 Podpora místní Agendy 21

3 Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu

3.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

3.2 Podpora preventivních a léčebných projektů

3.3 Podpora osob se zdravotním postižením

3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení

3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

3.6 Sport handicapovaných

3.7 Vzdělávání ve sportu

3.8 Sportovní akce

3.9 Školní sport a tělovýchova

3.10 Sportovní reprezentace kraje

4 Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti

4.1 Volnočasové aktivity

4.2 Komunitní funkce škol

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Dotační fond Libereckého kraje
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4.4 Soutěže a podpora talentovaných dělí a mládeže

4.5 Pedagogická asistence

4.6 Vzdělání pro vyšší zaměstnanost

5 Program na podporu sociálních věcí a služeb

5.1 Podpora sociálních služeb

5.2 Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

5.3 Podpora činností mateřských center

6 Program resortu doprava

6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

6.2 Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

6.3 Podpora projektové přípravy

6.4 Výchova a vzdělávací programy

6.5 Rekonstrukce místních komunikací

7 Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

7.3 Stavebně historický průzkum

7.4 Archeologie

8 Program resortu životního prostředí a zemědělství

8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

8.3 Podpora včelařství

8.4 Podpora lesnictví

Zřízený na základě § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, jehož statut byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 148/10/ZK dne 
25. 5. 2010 v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Program vodohospodářských akcí (garant - odbor životního prostředí a zemědělství) 

 účelem je poskytování investičních dotací obcím do 3 500 obyvatel nebo svazkům obcí 
v působnosti Libereckého kraje na rekonstrukci a modernizaci stávajících a výstavbu nových 
vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) v souladu s Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací LK.

Lesnický fond Libereckého kraje

Zřízený usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. 330/13/ZK ze dne 27. 8. 2013, v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a s § 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.

Fond ochrany vod Libereckého kraje
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Dotace z rozpočtu Libereckého kraje

V případech, kdy žadatel z věcných, finančních nebo časových důvodů nemůže uplatnit svou žádost o 
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje prostřednictvím resorty kraje vyhlášených programů, resp. 
podprogramů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, uplatní řádně a úplně vyplněnou žádost o 
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje u věcně příslušného resortu kraje prostřednictvím podprogramu 
označeného jako „Ostatní“.

Záštity s finanční podporou Libereckého kraje

Záštita s finanční podporou je účelové poskytnutí finančních prostředků kraje na základě 
jednorázového odůvodněného rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí záštity s finančním 
příspěvkem na významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost. Záštity s 
finanční podporou jsou přebírány nad akcemi celokrajského, případně místního významu, nebo nad 
akcemi nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu.
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9 ZÁVĚR
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Program rozvoje kraje je střednědobý strategický dokument, který řeší budoucí vývoj kraje v 
nejširších souvislostech a je tedy důležitým podkladem pro usměrňování územního rozvoje kraje na 
nejbližších 7 let. Dokument pořizuje a schvaluje samospráva kraje. Program vychází z dlouhodobého 
strategického dokumentu, kterým je strategie rozvoje kraje.  Ze strategie přebírá schválenou vizi, 
strategické cíle a rozvojová opatření, která podrobně a dle jednotné struktury rozpracovává až na 
úroveň aktivit a indikátorů.

K čemu samospráva potřebuje takový dokument a proč ho zpracovává?
O budoucím rozvoji území kraje by měla samospráva rozhodovat na základě znalosti aktuálního stavu 
území a jeho potřeb, na základě prodiskutovaných, projednaných a schválených podkladů či
dokumentů s důležitými partnery v území, aby její rozhodování nebylo nahodilé, neefektivní nebo 
v rozporu se zásadami strategického řízení a plánování krajů. Program má tedy sloužit samosprávným 
krajským orgánům jako podklad při rozhodování o budoucím rozvoji kraje. Kromě toho povinnost 
tento dokument zpracovat krajům ukládá také legislativa, konkrétně zákon č. 248/2000 Sb. o 
podpoře regionálního rozvoje a zákon č. 129/2000 Sb. o krajích.
Aby program rozvoje nebyl pouze dokumentem krajské samosprávy, ale dokumentem, nad kterým 
najdou shodu všechny důležité subjekty ovlivňující rozvoj kraje, věnoval zpracovatel dokumentu 
poměrně velké úsilí zapojení subjektů mimo KÚ LK a veřejnosti, a to nejen do procesu jeho 
projednávání i nad rámec povinností vyplývajících z legislativy, což je pro Liberecký kraj 
samozřejmostí, ale i do procesu jeho zpracování. Přibližně 250 osob zapojených do 15 pracovních 
skupin vytvořilo základ návrhové části programu, který byl postupně upravován a upřesňován na 
základě několika kol projednávání jak s různými orgány KÚ LK a orgány Libereckého kraje, tak se 
subjekty mimo něj a s veřejností.

Jaké máme zkušenosti ze spolupráce s veřejností?
Proces zpracování a projednávání PRLK potvrdil, že zapojit veřejnost do tvorby dokumentu od jeho 
samého začátku je velmi důležité. Je to sice poměrně pracný způsob práce, náročný na komunikaci, 
na dodržování předem domluvených pravidel, na vzájemnou otevřenost a důvěru, ale zároveň má 
řadu přínosů:

- veřejnost má možnost od samého začátku tvořit dokument a promítnout do něj své 

představy o budoucím vývoji kraje, své potřeby a názory na dění v regionu

- dochází k navázání řady nových kontaktů a k předávání zkušeností v území, které přispějí ke 

zlepšení další spolupráce v regionu

- je vytvořen prostor pro diskuse, tříbení názorů, hledání společných řešení napříč rezorty, 

institucemi, orgány veřejné správy, zájmovými skupinami a veřejností 

Jak se bude program rozvoje kraje využívat v praxi?
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 je obecným rámcem, do kterého se musí vejít 
projekty či záměry, které vzniknou na území kraje a v období 2014 – 2020 se budou ucházet o jeho 
podporu. V praxi to znamená, že připravované záměry, projekty či jinak navrhované aktivity budou 
muset být v souladu s aktivitami navrženými v programu kraje. Tzv. „soulad s programem rozvoje 
kraje“ je listinným dokumentem, který bude vydávat stejně jako v období 2007 – 2013 odbor 
regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK. Program je zároveň obecným východiskem pro 
pořizování a tvorbu dalších koncepčních dokumentů kraje, mikroregionů, obcí atd. (např. Zásady 
územního rozvoje Libereckého kraje, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Regionální inovační 
strategie, strategie rozvoje MAS, obcí, měst atd.).
Jednou z hlavních podmínek, aby byl program rozvoje kraje smysluplným dokumentem a mohl být 
realizován, je shoda rozhodujících subjektů v území nad jeho obsahem. Věříme, že způsob zpracování 
a následný proces projednávání Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 byl dobrou volbou 
a že zpracovaný dokument bude spolehlivou oporou pro rozhodování vedení kraje i vodítkem pro 
další subjekty, kterým na všestranném a vyváženém rozvoji území Libereckého kraje záleží.
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10 VYSVĚTLIVKY   
A PODKLADY
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Vysvětlivky pojmů

adaptabilita přizpůsobivost

aktivní politika   
zaměstnanosti

souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti; 
jedná se zejména o: rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná 
pracovní místa, poradenství, podpora zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, cílené programy k řešení nezaměstnanosti apod.

biodiverzita rozmanitost rostlinných a živočišných druhů

brownfields
plocha, která ztrácí nebo již ztratila svoje původní funkční využití (především 
bývalé průmyslové areály, nevyužité zemědělské objekty, krajina poškozená 
těžbou, okrajově je možné mezi brownfields zařadit i opuštěné vojenské areály)

další vzdělávání
vzdělávací proces zaměřený na poskytování vzdělávání po absolvování určitého 
školského vzdělávacího stupně; po absolvování počátečního vzdělávání, 
eventuálně vzdělávání, které navazuje na pracovní praxi

diverzifikovaný rozčleněný, rozrůzněný

ekosystém
základní funkční jednotka v přírodě, v níž jsou v přímém vztahu všechny živé 
složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí

emise množství znečišťujících příměsí dostávajících se z určitého zdroje do ovzduší

environmentální týkající se životního prostředí

excelence jedinečnost, výjimečnost, vysoká kvalita, špičková úroveň

implementace zavedení, uskutečnění, realizace

infrastruktura

skupina národohospodářských odvětví zajišťujících předpoklady pro celkový 
rozvoj ekonomiky; obvykle jde o vybudování dopravních systémů, spojů, 
energetických zdrojů, vodohospodářských zařízení, stavbu bytů, škol, 
zdravotnických zařízení, výzkumných institucí apod.; podle charakteru odvětví se 
infrastruktura dělí na ekonomickou (například doprava, energetika) a sociální 
(byty, zdravotnictví, školy); financována je převážně z veřejných zdrojů vzhledem 
k malé přitažlivosti pro soukromý kapitál (nízké zisky, velká potřeba kapitálu a 
jeho pomalý obrat)

inovace
inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, 
vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, 
organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly

inovační 
infrastruktura

infrastruktura sloužící podpoře inovačního podnikání (např. podnikatelské 
inkubátory, vědecké a technologické parky, centra transferu technologií apod.), 
instituce na podporu inovací/inovačního podnikání (např. Inovační centra), 
v širším kontextu také nástroje na podporu inovací či inovačního podnikání 
(specializované služby, nástroje financování inovačního podnikání apod.) 

inovační 
vouchery

dotace (nejčastěji do 200 000,-Kč) na realizaci projektu smluvního výzkumu mezi 
malou a střední firmou a výzkumným sektorem

klastr

regionálně umístěné sdružení navzájem propojených podnikatelských subjektů, 
specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech 
a přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také 
kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti; klastry se zaměřují na určité sektory, obory a/nebo 
produkty s vysokou hustotou mezioborových interakcí a dohromady jsou 
svazovány odběratelsko-dodavatelskými vztahy, společnými technologiemi, 
společnými zákazníky a distribučními kanály či společnými pracovními trhy a 
lidským kapitálem
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klíčové 
kompetence

souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 
osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti; například kompetence k 
učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence 
sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní

know-how
souhrn poznatků, výrobních a obchodních znalostí a postupů získaných 
dlouholetou zkušeností

kurikulární 
reforma

reforma průběhu studia a jeho obsahu a forem výuky (vytvoření a postupné 
zavedení konceptu dvouúrovňového kurikulárního modelu – rámcové vzdělávací 
programy a na ně navazující školní vzdělávací programy)

město (městská 
oblast)

jedná se o oblasti, které nejsou zařazeny do venkovského prostoru a v případě 
Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 je uvažováno, že městem jsou 
všechny obce s počtem obyvatel vyšším než 2000

místní Agenda 21

přeneseně znamená, co musíme udělat v 21. století, abychom dosáhli 
udržitelného rozvoje (slovo „místní“ odkazuje na vlastní místo působení –
bydliště, obec, region; slovo „agenda“ znamená program nebo seznam věcí, 
které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle; číslice „21“ vyzývá k uvažování 
v delším časovém horizontu celého 21. století)

nerovnost
ve zdraví

nerovná možnost rozvíjet a udržovat svůj plný zdravotní potenciál, který je dán 
jak vlastnostmi, schopnostmi a aktivitou jedince, tak podmínkami, které vytváří 
společnost

nestátní 
neziskové 
organizace

organizace, které nejsou založeny za účelem naplňování zisku; základním 
impulsem pro jejich založení je snaha řešit konkrétní problémy nebo jim 
předcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti; na rozdíl od soukromých 
komerčních firem totiž hlavním měřítkem není finanční zisk, ale schopnost 
naplňovat veřejně prospěšnou činnost; základní formy jsou občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby 
poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby

optimalizace
zlepšení současného stavu, odstranění závad a nedostatků, doplnění nových a 
chybějících prvků

outsourcing

proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní 
struktury na externí subjekt specializovaný na provádění těchto operací; 
outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení 
nákladů a k zaměření se na důležitější úkoly v rámci výrobního procesu 
související s konkurenceschopností společnosti

počáteční 
vzdělávání

zahrnuje veškeré formální vzdělávání v rámci vzdělávací soustavy, které probíhá 
před prvním vstupem na trh práce

póly excelence

specifické typy kooperačních seskupení firem a výzkumného sektoru zejména v 
high–tech oborech zpracovatelského průmyslu a průřezových odvětvích 
(biotechnologie, nanotechnologie aj.); spolupráce v rámci těchto seskupení a 
společné projekty jsou primárně zaměřeny na výzkum a inovace v oblasti 
špičkových technologií; póly excelence představují společnou výzkumně–
vývojovou infrastrukturu a platformu pro spolupráci pro dané specifické odvětví 
v regionu

pre-seed aktivity

aktivity umožňující komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním 
potenciálem, které vznikají zejména na vysokých školách a ve veřejných 
výzkumných institucích; jedná se zejména o doplňkový výzkum, výrobu 
prototypu, modelu apod.

primární 
vzdělávání

první stupeň základní školy
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program rozvoje 
kraje

střednědobý regionální strategický dokument, který na základě znalosti území a 
společenských podmínek formuluje pro kratší časový horizont kroky a aktivity 
pro dosažení cílů stanovených ve strategii rozvoje kraje

QR kód prostředek pro automatizovaný sběr dat

revitalizace
postupy, které obnovují komplexní funkčnost a návaznosti všech složek prostředí 
v daném území, nejlépe s postupnou obnovou místně původních ekosystémů či 
původních funkcí území

sanace ozdravení, vyléčení, přijetí opatření k nápravě

seed kapitál
druh tzv. rizikového kapitálu, kapitál pro financování nového podnikání v 
jeho počáteční fázi

sekundární 
sektor (sekundér)

část národního hospodářství, zahrnuje zpracovatelská odvětví a obory průmyslu, 
stavebnictví, nákladní dopravu

sekundární 
vzdělávání

6.-9. ročník základní školy – nižší sekundární vzdělávání, střední škola – vyšší 
sekundární vzdělávání

spin-off firma

firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu 
k zahájení svého podnikání; tento termín je používán často ve vztahu 
k univerzitám, kdy jsou spi-off firmy zakládány studenty a mladými vědeckými 
pracovníky s podporou univerzit a s univerzitami během svého podnikání i 
nadále úzce spolupracují; 

sociálně-
patologické jevy

společensky nežádoucí jevy (např. nezaměstnanost, chudoba, vysoká 
rozvodovost, extrémně zvýšená nemocnost) a především společensky 
nebezpečné jevy (např. násilí, vandalismus, terorismus, šikana, kriminalita, 
rasismus, drogové závislosti, alkoholismus, prostituce, pornografie, gamblerství

start up
nově vznikající projekt či začínající firma často ještě ve fázi tvorby 
podnikatelského plánu

sociální inkluze sociální začleňování

sociální 
podnikání

sociální podnikání je takový druh podnikání, který působí na trhu s cílem
naplňovat sociální cíle; je chápán jako jeden z nástrojů podpory rozvoje služeb 
v oblasti sociálního začleňování; cílem sociální ekonomiky je využít v co nejširší 
míře relevantních participujících subjektů na místní či regionální úrovni a jejich 
společné aktivní zapojení v rámci podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
začleňování cílových skupin; důležitým prvkem je reinvestování zisku do 
samotné organizace, subjektů podílejících se na její činnosti či do dalších 
participujících subjektů s cílem dostupnosti služeb pro cílové skupiny; neméně 
významných prvkem je i využívání dobrovolných pracovníků;
subjekty sociálního podnikání mají tři hlavní charakteristiky:
1. podnikají, tedy jsou přímo zapojeny do výroby zboží nebo zajišťování služeb; 
usilují o to, aby byly životaschopnými organizacemi, které mají zisk z podnikání;
2. existuje zde společenské vlastnictví, subjekty jsou autonomními organizacemi, 
které vlastní a řídí skupina podílníků, která je tvořena klienty, uživateli služeb, 
místní komunitou apod. nebo správní radou; zisk je rozdělován mezi podílníky 
nebo využit ve prospěch komunity;
3. mají jasně popsané sociální cíle, jako je např. vytvoření pracovních míst, 
zajištění služeb potřebných v místě apod.; při své činnosti respektují etické 
hodnoty, například pomoc místní komunitě a rozšiřování dovedností jejích členů; 
zodpovídají se svým členům a širší komunitě, kterou ovlivňují po stránce sociální, 
ekonomické a environmentální
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strategie rozvoje 
kraje

dlouhodobý regionální strategický rozvojový dokument, který na základě znalosti 
území a společenských podmínek formuluje pro delší časový horizont strategické 
cíle rozvoje kraje jako celku a cesty k jejich dosažení; poskytuje základní rámec 
pro vypracování programů rozvoje kraje coby střednědobých regionálních 
strategických rozvojových dokumentů a dalších strategických rozvojových 
dokumentů na úrovni měst, obcí, mikroregionů, místních akčních skupin

suburbanizace

růst města prostorovým rozpínáním do okolní venkovské a přírodní krajiny; 
suburbanizace je spojována s nižší hustotou osídlení než ve městě a 
rozvolněnou, řídkou, rozptýlenou či roztroušenou zástavbou; příměstskou zónu 
ovlivněnou suburbanizací charakterizují samostatně stojící nebo řadové, jedno 
až dvoupodlažní rodinné domky s vlastní zahradou, které často vytvářejí sociálně 
homogenní rezidenční zóny, a také pásová komerční zástavba a průmyslové 
parky často lokalizované podle dálnic a dalších významných komunikačních os či 
v blízkosti jejich křižovatek

transfer 
technologií

je procesem cílevědomého časově ohraničeného převádění poznatků 
umožňujících inovovat výrobky, výrobní, pracovní a zkušební metody a služby

terciární 
vzdělávání

vyšší a vysokoškolské vzdělávání

tržní služby

obecné označení pro činnosti, které napomáhají růstu produktivity, 
konkurenceschopnosti a exportních schopností firem dalších odvětví; tržní 
služby bývají poskytovány za účelem dosažení zisku; konkrétně jde o služby 
obchodní (včetně realitních činností) a o služby finanční (zahrnující 
pojišťovnictví)

udržitelný rozvoj
takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval 
možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (definice Gro 
Harlem Brundtlandové – předsedkyně WCED 1987)

vědeckotechnický 
park

fyzický, ale též kybernetický (virtuální) prostor, řízený specializovaným týmem, 
který poskytuje nadstandardní služby a jehož hlavním cílem je zvýšit 
konkurenceschopnost daného regionu. Instituce orientovaná do oblasti 
výzkumu, technologie a inovačního podnikání; slouží k vytváření podmínek pro 
dynamický rozvoj inovací, transferu technologií a vznik nových spin-off firem

venkov 
(venkovská 
oblast)

obecně lze vymezit venkov na základě nejrůznějších kritérií, záleží na účelu, pro 
který má vymezení sloužit; pro vymezení venkovských oblastí se Program 
rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 drží kritéria využívaného odborem 
rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí (pro potřeby Programu 
obnovy venkova) – obce s počtem obyvatel nižším než 2000 obyvatel jsou 
považovány za venkovské

venture kapitál

finanční prostředky sloužící k investování do velmi rychle rostoucích inovativních 
projektů, je založen na vstupu investora do vybraného podniku prostřednictvím 
navýšení jeho základního kapitálu; tento finanční nástroj nabízí fondy rizikového 
kapitálu

veřejné zdraví
veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin; tento zdravotní 
stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a 
způsobem života
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Vysvětlivky zkratek

B&R (= Bike and Ride); zaparkuj kolo a dál jeď veřejnou dopravou
CAF (= Common Assessment Framework); společný hodnotící rámec
CNG stlačený zemní plyn pro pohon aut
CVLK Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČOV čistírna odpadních vod
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
EMAS systémy environmentálního řízení
ERN Euroregion Nisa
ESF Evropský sociální fond
EU Evropská unie
EVVO ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
GJ generelová jednotka
HDP hrubý domácí produkt
HIA (= Health Impact Assessment); hodnocení vlivu na zdraví
HSO hospodářsky slabé oblasti
HZS hasičský záchranný sbor
ICT informační a komunikační technologie
IDOL Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje
IZS integrovaný záchranný systém
KHS krajská hygienická stanice
KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje
KVET kombinovaná výroba elektřiny a tepla
KVK Krajská vědecká knihovna
K&R (= Kiss and Ride); nech se odvést partnerem autem a dál jeď veřejnou dopravou
LK Liberecký kraj
MA 21 místní Agenda 21
MF Ministerstvo financí
MAS místní akční skupiny
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSP malé a střední podnikání
MŠ mateřská škola
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NFC Near Field Communication
NIPOS Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NNO nestátní nezisková organizace
NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání
NUTS klasifikace územních statistických jednotek
OD odbor dopravy
OKH - OKř odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení
OKH - OTVV odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů
OKPPCR odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
OP operační plán
ORP obec s rozšířenou působností
ORREP odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
OSV odbor sociálních věcí
OŠMTS odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
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OÚPSŘ odbor územního plánování a stavebního řádu
OZ odbor zdravotnictví
OŽPZ odbor životního prostředí a zemědělství
POV Program obnovy venkova
PPP (=public-private-partnership); spolupráce soukromého a veřejného sektoru
PRLK Program rozvoje Libereckého kraje
P&R (= Park and Ride); zaparkuj auto a dál jeď veřejnou dopravou
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
SEA (= Strategic Environmental Assessment); posuzování vlivů na životní prostředí
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů
SPRSS LK Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji
SRLK Strategie rozvoje Libereckého kraje
SRR ČR Strategie regionálního rozvoje ČR
SŠ střední škola
SŽDC Správa železniční dopravní cesty
SWOT posouzení na základě identifikace silných i slabých stránek, příležitostí a 

očekávaných ohrožení
ÚAP územně-analytické podklady
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání
UNESCO organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
ÚP územní plán
ÚSES územní systém ekologické stability
ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VaV výzkum a vývoj
VN vysoké napětí
VVN velmi vysoké napětí
VOŠ vyšší odborná škola
VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
ZCHÚ zvláště chráněné území
ZK zastupitelstvo kraje
ZŠ základní škola
ZÚR Zásady územního rozvoje
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Hlavní informační podklady

Bude doplněno
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INDIKÁTORY
SEZNAM



Název indikátoru Měřítko Zdroj

A1

Struktura zaměstnanosti podle sektorů - primér % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle sektorů - sekundér % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle sektorů - terciér % ČSÚ

Index progresivity ekonomické struktury index ČSÚ

Počet fungujících klastrů počet klastrů ORREP

Podíl zastavěné plochy brownfields na celkové zastavěné ploše % ORREP

Index strukturálního postižení v průmyslu stupeň postižení ČSÚ

A2

Podíl nezaměstnaných absolventů technických a přírodovědných oborů na celkovém počtu nezaměstnaných % Úřad práce

Výdaje na vědu a výzkum mil. Kč ČSÚ

Podíl zaměstnaných ve VaV v Libereckém kraji na celkovém počtu zaměstnaných v VaV v ČR % ČSÚ

Zaměstnaní ve VaV
přepočtené 

osoby
ČSÚ

A3

Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy hospodářské % ÚHÚL

Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy ochranné % ÚHÚL

Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy zvláštního určení % ÚHÚL

Těžba dřeva m
3

b.k. ČSÚ

Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy území % ČSÚ

Podíl orné půdy z celkové rozlohy zemědělské půdy % ČSÚ

Podíl trvalých travních porostů z celkové rozlohy zemědělské půdy % ČSÚ

Podíl vodních ploch z celkové rozlohy území % ČSÚ

Podíl lesní půdy z celkové rozlohy území % ČSÚ

Počet podpořených a pořádaných akcí v oblasti zemědělství, lesnictví, potravinářství a rozvoji venkova ks OŽPZ

Celkový objem finančních prostředků z krajského rozpočtu na podporu zemědělských a lesnických vzdělávacích a 
společenských akcí

tis. Kč OŽPZ

A4

Délka značených pěších turistických tras km OKPPCR

Délka upravovaných běžeckých tratí pro veřejnost km OŠMTS

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorií: hotely počet lůžek ČSÚ

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorií: penziony počet lůžek ČSÚ



Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorií: kempy počet lůžek ČSÚ

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorií: chatové osady počet lůžek ČSÚ

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorií: turistické ubytovny počet lůžek ČSÚ

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorií: ostatní hromadná ubytovací zařízení počet lůžek ČSÚ

Počet hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu: hotely a počet zařízení ČSÚ

Počet hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu: penziony počet zařízení ČSÚ

Počet hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu: kempy počet zařízení ČSÚ

Počet hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu: chatové osady počet zařízení ČSÚ

Počet hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu: turistické ubytovny počet zařízení ČSÚ

Počet hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu: ostatní hromadná ubytovací zařízení počet zařízení ČSÚ

Ostatní hromadná ubytovací zařízení počet zařízení ČSÚ

Čisté využití lůžek v hotelech a penzionech % ČSÚ

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních CR: celkem počet hostů ČSÚ

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních CR: cizinci počet hostů ČSÚ

Průměrná doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních CR: celkem počet dní ČSÚ

Průměrná doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních: cizinci počet dní ČSÚ

Podíl z příjmů cestovního ruchu na HDP kraje % OKPPCR

Celková výše zaplacených poplatků souvisejících s cestovním ruchem tis. Kč MF ČR, ČSÚ, Aris

Počet ekonomických subjektů v ubytování a stravování se sídlem na území obce (CZ NACE 55, 56) počet subjektů ČSÚ

Počet cestovních kanceláří podle jejich sídla (CZ NACE 79.1) počet kanceláří ČSÚ

Počet turistických informačních center (včetně sezónních) počet center OKPPCR

Podíl certifikovaných informačních center na celkovém počtu turistických informačních center (včetně sezónních) počet agentur OKPPCR

Počet cestovních agentur podle jejich sídla (CZ NACE 79.12) počet agentur ČSÚ

Návštěvnost vybraných turistických cílů
počet 

návštěvníků
OKPPCR

B1

Podíl dětí ve věku 5 let účastnících se předškolního vzdělávání na celkovém počtu dětí ve věku 5 let % ÚIV

Podíl žáků základního vzdělávání individuálně integrovaných a ve speciálních třídách na celkovém počtu žáků 
základního vzdělávání

% ÚIV

Podíl žáků 6. ročníků základního vzdělávání ve vzdělávacím programu osmiletých gymnázií na celkovém počtu žáků 6. 
ročníků základního vzdělávání

% ÚIV



Podíl žáků 8. ročníků základního vzdělávání ve vzdělávacím programu šestiletých gymnázií na celkovém počtu žáků 8. 
ročníků základního vzdělávání

% ÚIV

Podíl žáků 1. ročníků středního vzdělávání ve vzdělávacích programech poskytujících střední vzdělání s výučním listem 
na celkovém počtu žáků 1. ročníků středního vzdělávání

% ÚIV

Podíl žáků 1. ročníků středního vzdělávání ve vzdělávacích programech poskytujících střední vzdělání s maturitní 
zkouškou na celkovém počtu žáků 1. ročníků středního vzdělávání

% ÚIV

Podíl žáků 1. ročníků středního vzdělávání ve vzdělávacích programech všeobecného středního vzdělávání na 
celkovém počtu žáků 1. ročníků středního vzdělávání

% ÚIV

Podíl žáků 1. ročníků nástavbového studia na počtu absolventů vzdělávacích programů poskytujících střední 
vzdělávání s výučním listem

% ÚIV

Podíl absolventů středního vzdělávání ve vzdělávacích programech poskytujících střední vzdělání s výučním listem na 
celkovém počtu absolventů středního vzdělávání

% ÚIV

Podíl absolventů středního vzdělávání ve vzdělávacích programech poskytujících středního vzdělání s maturitní 
zkouškou na celkovém počtu absolventů středního vzdělávání

% ÚIV

Podíl absolventů středního vzdělávání ve vzdělávacích programech všeobecného středního vzdělávání na celkovém 
počtu absolventů středního vzdělávání

% ÚIV

Počet dětí a žáků na jednoho pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání počet osob ÚIV

Počet dětí a žáků na jednoho pedagogického pracovníka v základním vzdělávání počet osob ÚIV

Počet dětí a žáků na jednoho pedagogického pracovníka ve středním vzdělávání počet osob ÚIV

Podíl žáků základního vzdělávání učících se anglickému jazyku na celkovém počtu žáků základního vzdělávání % ÚIV

Podíl žáků středního vzdělávání učících se anglickému jazyku na celkovém počtu žáků středního vzdělávání % ÚIV

Podíl absolventů středního vzdělávání ve vzdělávacích programech technického zaměření na celkovém počtu 
absolventů středního vzdělávání

% ÚIV

Počet žáků na jeden osobní počítač v základním vzdělávání počet osob ÚIV

Počet žáků na jeden osobní počítač ve středním vzdělávání počet osob ÚIV

Podíl účastníků zájmového vzdělávání ve školských zařízeních na počtu žáků základního vzdělávání % ÚIV

Podíl účastníků základního uměleckého vzdělávání na počtu žáků základního vzdělávání % ÚIV

Objem investic na obnovu a výstavbu infrastruktury pro počáteční vzdělávání příspěvkových organizací kraje tis. Kč OŠMTS

Počet nezaměstnaných absolventů terciárního vzdělávání dle studijních oborů:   technické
počet 

absolventů
Úřad práce

Počet nezaměstnaných absolventů terciárního vzdělávání dle studijních oborů:  ekonomické
počet 

absolventů
Úřad práce



Počet nezaměstnaných absolventů terciárního vzdělávání dle studijních oborů:  humanitní
počet 

absolventů
Úřad práce

Počet nezaměstnaných absolventů terciárního vzdělávání dle studijních oborů:  ostatní
počet 

absolventů
Úřad práce

Počet soukromých vysokých škol působících v kraji počet škol MŠMT

Počet vyšších odborných škol počet škol OŠMTS

Podíl obyvatel starších 15 let  v jednotl. vzdělanost. kategoriích na celk. počtu obyvatel:  základní % ČSÚ

Podíl obyvatel starších 15 let  v jednotl. vzdělanost. kategoriích na celk. počtu obyvatel: střední bez maturity % ČSÚ

Podíl obyvatel starších 15 let  v jednotl. vzdělanost. kategoriích na celk. počtu obyvatel: střední s maturitou % ČSÚ

Podíl obyvatel starších 15 let  v jednotl. vzdělanost. kategoriích na celk. počtu obyvatel: vysokoškolské % ČSÚ

Počet osob účastnících se dalšího vzdělávání realizovaného středními školami počet osob OŠMTS

Počet autorizovaných osob pro ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání počet osob OŠMTS, NÚOV

Počet subjektů zapojených do sítě center dalšího vzdělávání počet subjektů OŠMTS, CVLK

Objem investic na obnovu a výstavbu infrastruktury pro další vzdělávání příspěvkových organizací kraje tis. Kč OŠMTS

B2

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  vědečtí a odborní duševní pracovníci % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci a 
pracovníci v příbuzných oborech

% ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  nižší administrativní pracovníci (úředníci) % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  provozní pracovníci ve službách a obchodě % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a 
v příbuzných oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení)

% ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, 
opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení)

% ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  obsluha strojů a zařízení % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  pomocní a nekvalifikovaní pracovníci % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  příslušníci armády % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání:  nezjištěno % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle jednotl. úrovní mezinár. standardní klasifikace vzdělávání:   základní % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle jednotl. úrovní mezinár. standardní klasifikace vzdělávání:   střední bez maturity % ČSÚ



Struktura zaměstnanosti podle jednotl. úrovní mezinár. standardní klasifikace vzdělávání:   střední s maturitou % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle jednotl. úrovní mezinár. standardní klasifikace vzdělávání:   vysokoškolské % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  A – Zemědělství, lesnictví a rybářství % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  B – Těžba a dobývání % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  C – Zpracovatelský průmysl % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  E – Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  F – Stavebnictví % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  G – Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  H – Doprava a skladování % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  I – Ubytování, stravování a pohostinství % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  J – Informační a komunikační činnosti % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  K – Peněžnictví a pojišťovnictví % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  L – Činnosti v oblasti nemovitostí % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  M – Profesní, vědecké a technické činnosti % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  N – Administrativní a podpůrné činnosti % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  O – Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  P – Vzdělávání % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  Q – Zdravotní a sociální péče % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti % ČSÚ

Struktura zaměstnanosti podle CZ NACE:  S - Ostatní činnosti % ČSÚ

Průměrná hrubá měsíční mzda Kč ISPV

Relace úrovně mezd žen a mužů % ISPV

Podíl uchazečů o zaměstnání do 25 let věku na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání % Úřad práce, MPSV

Podíl uchazečů o zaměstnání nad 50 let věku na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání % Úřad práce, MPSV

Podíl uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání % Úřad práce, MPSV

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání % Úřad práce, MPSV

Počet osob účastnících se rekvalifikačních kurzů počet osob Úřad práce, MPSV

Počet vytvořených míst v rámci aktivní politiky zaměstnanosti počet míst Úřad práce



Míra registrované nezaměstnanosti % Úřad práce, OŠMTS

Meziroční změna míry nezaměstnanosti % Úřad práce, OŠMTS

Počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo počet uchazečů Úřad práce, MPSV

Podíl nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání % ČSÚ

Podíl zaměstnaných ve věku 55-64 let na celkovém počtu zaměstnaných osob % ČSÚ

B3a

Počet poskytovatelů sociálních služeb počet poskyt. OSV

Počet zařízení a služeb, které mají rozvojový plán
počet služ. a 

zař.
OSV

Financování sociálních služeb: státní rozpočet tis. Kč OSV

Financování sociálních služeb: krajský rozpočet tis. Kč OSV

Počet přípravných tříd v kraji v primárním vzdělávání počet tříd OŠMTS

Počet asistentů pedagogů dětí ze sociálně znevýhodněných rodin počet OŠMTS

Počet vzdělávacích akcí pro podporu poskytovatelů sociálních služeb organizovaných Krajským úřadem Libereckého 
kraje

počet OSV

Počet podpořených osob v sociálně vyloučených lokalitách počet OSV

Počet žadatelů o náhradní rodinnou péči (pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu) počet OSV

Počet pobytových zařízení v procesu transformace počet OSV

Počet komunitních plánů sociálních služeb počet OSV

Počet metodických schůzek k procesu plánování sociálních služeb počet OSV

B3b

Střední délka života (naděje dožití, dvouletý průměr) při narození: muži číslo ČSÚ

Střední délka života (naděje dožití, dvouletý průměr) při narození: ženy číslo ČSÚ

Střední délka života ve věku 65 let (dvouletý průměr): muži číslo ČSÚ

Střední délka života ve věku 65 let (dvouletý průměr): ženy číslo ČSÚ

Index stáří index ÚZIS

Počet lůžek v nemocnicích – lůžka akutní péče počet lůžek ÚZIS

Počet lůžek v nemocnicích – lůžka následné péče počet lůžek ÚZIS

Počet lůžek v odborných léčebných ústavech (včetně lázní) počet lůžek ÚZIS

Počet subjektů pracovišť domácí péče v LK počet agentur ÚZIS

Počet lůžek hospicové péče počet lůžek ÚZIS



Počet lékařů v lůžkové péči
počet na 10 tis. 

obyv.
ÚZIS

Počet lékařů v ambulantní péči – celkem
počet na 10 tis. 

obyv.
ÚZIS

Počet lékařů v ambulantní péči – z toho PL pro dospělé počet ÚZIS

Počet lékařů v ambulantní péči – z toho PL pro děti počet ÚZIS

Počet lékařů v ambulantní péči – z toho PL gynekolog počet ÚZIS

Počet lékařů v ambulantní péči – z toho stomatolog počet ÚZIS

Míra kojenecké úmrtnosti ‰ ČSÚ

Počet porodnických a novorozeneckých oddělení se statutem BFH (Baby Friendly Hospital) počet oddělení ÚZIS

Počet akreditovaných zdravotnických zařízení, která splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle 
národních akreditačních standardů

počet
Zdravotnická 

zařízení

Průměrné procento pracovní neschopnosti % ČSÚ

Standardizovaná úmrtnost dle vybraných příčin a pohlaví:  novotvary - muži index ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost dle vybraných příčin a pohlaví: novotvary - ženy index ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost dle vybraných příčin a pohlaví: nemoci oběhové soustavy -  muži index ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost dle vybraných příčin a pohlaví: nemoci oběhové soustavy -  ženy index ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost dle vybraných příčin a pohlaví: nemoci dýchací soustavy - muži index ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost dle vybraných příčin a pohlaví: nemoci dýchací soustavy - ženy index ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost dle vybraných příčin: nemoci trávicí soustavy index ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost dle vybraných příčin a pohlaví: vnější příčiny - muži index ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost dle vybraných příčin a pohlaví: vnější příčiny - ženy index ÚZIS

Hlášená vybraná infekční onemocnění: spalničky počet výskytů KHS

Hlášená vybraná infekční onemocnění: záškrt počet výskytů KHS

Hlášená vybraná infekční onemocnění: tuberkulóza dýchacího ústrojí počet výskytů KHS, ÚZIS

Hlášená vybraná infekční onemocnění: syfilis počet výskytů KHS, ÚZIS

Hlášená vybraná infekční onemocnění: gonokoková infekce (kapavka) počet výskytů KHS, ÚZIS

Hlášená vybraná infekční onemocnění: HIV/AIDS (nově hlášené) počet výskytů KHS

Hlášená vybraná infekční onemocnění: salmonelózy počet výskytů KHS, ÚZIS

Hlášená vybraná infekční onemocnění: akutní virová hepatitida A počet výskytů KHS, ÚZIS



Hlášená vybraná infekční onemocnění: akutní virová hepatitida B počet výskytů KHS, ÚZIS

Hlášená vybraná infekční onemocnění: virová hepatitida ostatní počet výskytů KHS, ÚZIS

Hlášená vybraná infekční onemocnění: Lymská nemoc počet výskytů KHS, ÚZIS

Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a  novotvary insitu: muži počet výskytů ÚZIS

Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary insitu: ženy počet výskytů ÚZIS

Vybraná neinfekční onemocnění: zemřelí na akutní a pokračující infarkt myokardu  -  muži
počet 

zemřelých
ÚZIS, ČSÚ

Vybraná neinfekční onemocnění: zemřelí na akutní a pokračující infarkt myokardu  -  ženy
počet 

zemřelých
ÚZIS, ČSÚ

Vybraná neinfekční onemocnění: zemřelí na cévní nemoci mozku  - muži
počet 

zemřelých
ÚZIS, ČSÚ

Vybraná neinfekční onemocnění: zemřelí na cévní nemoci mozku  - ženy
počet 

zemřelých
ÚZIS, ČSÚ

Vybraná neinfekční onemocnění: léčení diabetici počet léčených ÚZIS

Počet pacientů s vybraným chronickým onemocněním v evidenci PL pro dospělé – hypertenzní nemoc

počet na 100 
tisíc 

registrovaných 
pacientů

ÚZIS

Počet pacientů s vybraným chronickým onemocněním v evidenci PL pro dospělé – ischemické nemoci srdeční

počet na 100 
tisíc 

registrovaných 
pacientů

ÚZIS

Počet pacientů s vybraným chronickým onemocněním v evidenci PL pro dospělé – cévní nemoci mozku

počet na 100 
tisíc 

registrovaných 
pacientů

ÚZIS

Počet léčených pacientů v alergologických ambulancích
počet na 100 
tisíc obyvatel

ÚZIS

Počet léčených pacientů v psychiatrických ambulancích
počet na 100 
tisíc obyvatel

ÚZIS

Celkový počet hospitalizovaných v nemocnicích Libereckého kraje
počet na 100 
tisíc obyvatel

ÚZIS



Počet podpořených projektů NNO v oblasti zdravotnictví z rozpočtu kraje:  počet podpor ozdravných a rekondičních 
pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, počet podpor léčebných a preventivních projektů a podpor osob se 
zdravotním postižením

počet projektů OZ

Počet podpořených projektů NNO v oblasti zdravotnictví z rozpočtu kraje a výše podpory:  výše podpory tis. Kč OZ

Počet provedených posouzení HIA počet KHS

Počet podpor materiálně technického zajištění poskytovatelů zdravotních služeb počet
Poskytovatelé 

zdravotních služeb

Náklady VZP na zdravotní péči v Libereckém kraji Kč Ročenka VZP

Počet pojištěnců VZP v Libereckém kraji počet Ročenka VZP

Celkové náklady na zdravotní péči v Libereckém kraji
V Kč na 

obyvatele
Ročenka VZP

B4a

Počet obsluhovaných knihoven v rámci výkonu regionálních funkcí počet knihoven KVK

Výše finančních prostředků na podporu profesionálních kult. zařízení:  státní rozpočet (dotace pro přísp. org. kraje) tis. Kč OKPPCR

Výše finančních prostředků na podporu profesionálních kult. zařízení:  krajský rozpočet tis. Kč OKPPCR

Počet čtenářů registrovaných v knihovnách počet čtenářů KVK

Počet návštěvníků kulturních zařízení dle druhu zařízení:  galerie + muzea + památníky počet návštěv. NIPOS

Počet kulturně-vzdělávacích akcí v krajských muzeích počet akcí OKPPCR

Počet krátkodobých výstav v krajských muzeích počet výstav OKPPCR

Finanční prostředky na nákup knihovních fondů tis. Kč KVK

Finanční prostředky na podporu kulturních aktivit z rozpočtu LK tis. Kč OKPPCR

Finanční prostředky ve Fondu investic LK pro oblast kultury tis. Kč OKPPCR

B4b

Finanční alokace z rozpočtu LK na provoz profesionálních a neprofesionálních sportovních a tělových. Subjektů tis. Kč OŠMTS

Finanční alokace z rozpočtu LK na rekonstrukci a budování infrastruktury tělovýchovy a sportu tis. Kč OŠMTS

Počet rekonstruovaných sportovišť s pomocí finančního příspěvku z rozpočtu LK počet sportovišť OŠMTS

Počet registrovaných členů sportovních subjektů *11 počet členů OŠMTS

Počet podpořených sportovních akcí z rozpočtu LK počet akcí OŠMTS

B5

Finanční alokace z rozpočtu LK na obnovu kulturních památek tis. Kč OKPPCR

Počet návštěvníků nemovitých kulturních památek počet návštěv. ČSÚ

Počet přijatých plánů ochrany území s archeologickými nálezy počet plánů OKPPCR



B6

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy počet případů ČSÚ

Nově hlášené nemoci z povolání (muži + ženy) počet případů ÚZIS

Intenzita bytové výstavby (počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel) počet bytů ČSÚ

B7

Výše uchráněných škod na majetku tis. Kč HZS LK

Počet usmrcených osob v důsledku mimořádných událostí a havárií počet osob HZS LK

Počet zásahů jednotek integrovaného záchranného systému počet zásahů OKH

Počet realizovaných projektů na obměnu, opravu a doplnění techniky výstroje a materiálu počet projektů OKH

Počet zařízení sledovaných v rámci prevence závažných havárií počet zařízení OŽPZ

Výše finančních prostředků vynaložených v rámci prevence závažných havárií Kč OŽPZ

Počet realizovaných projektů k zabezpečení zázemí subjektů IZS počet projektů OKH

Počet zraněných osob v důsledku mimořádných událostí a havárií počet osob HZS LK

Počet asistentů prevence kriminality počet OKH-OKř

C1

Stavební stav povrchů vozovek silnic I. třídy (výborný až havarijní stav): kategorie 1 – výborný % ŘSD

Stavební stav povrchů vozovek silnic I. třídy (výborný až havarijní stav): kategorie 2 – dobrý % ŘSD

Stavební stav povrchů vozovek silnic I. třídy (výborný až havarijní stav): kategorie 3 – vyhovující % ŘSD

Stavební stav povrchů vozovek silnic I. třídy (výborný až havarijní stav): kategorie 4 – nevyhovující % ŘSD

Stavební stav povrchů vozovek silnic I. třídy (výborný až havarijní stav): kategorie 5 – havarijní % ŘSD

Stavební stav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy (výborný až havarijní stav):  kategorie 1 – výborný % OD

Stavební stav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy (výborný až havarijní stav): kategorie 2 – dobrý % OD

Stavební stav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy (výborný až havarijní stav): kategorie 3 – vyhovující % OD

Stavební stav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy (výborný až havarijní stav): kategorie 4 – nevyhovující % OD

Stavební stav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy (výborný až havarijní stav): kategorie 5 – havarijní % OD

Technický stav železničních tratí (1 – 3): číslo kvality 1 % SŽDC

Technický stav železničních tratí (1 – 3): číslo kvality 2 % SŽDC

Technický stav železničních tratí (1 – 3): číslo kvality 3 % SŽDC

Technický stav železničních mostů (dobrý až nevyhovující stav): kategorie 1 – dobrý % SŽDC

Technický stav železničních mostů (dobrý až nevyhovující stav): kategorie 2 – vyhovující % SŽDC

Technicko-stavební stav železničních mostů (dobrý až nevyhovující stav): kategorie 3 – nevyhovující % SŽDC

Technický stav železničních tunelů (dobrý až nevyhovující stav): kategorie 1 – dobrý % SŽDC



Technicko-stavební stav železničních tunelů (dobrý až nevyhovující stav): kategorie 2 – vyhovující % SŽDC

Technický stav železničních tunelů (dobrý až nevyhovující stav): kategorie 3 – nevyhovující % SŽDC

Počet přestupních terminálů nebo míst mezi jednotlivými systémy veřejné dopravy počet míst OD

Podíl železničních zastávek vybavených bezbariérovým přístupem % OD

Počet míst pro kontrolu a odstavování nákladních vozidel počet míst OD

Počet telematických zařízení na silniční síti (tabule, meteohlásky) počet zařízení OD

Počet silničních propojení do zahraničí počet přechodů OD

Počet železničních propojení do zahraničí počet přechodů OD

Podíl železničních přejezdů vybavených světelným nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením na celkovém počtu 
železničních přejezdů

% OD

Délka značených cyklotras km OD

Délka silnic:  I. třídy km ČSÚ

Délka silnic:  II. třídy km ČSÚ

Délka silnic:  III. třídy km ČSÚ

Počet logistických terminálů počet terminálů OD

C2

Podíl rekonstruovaných tramvajových tratí na celkové délce (od r. 1990) % OD

Podíl železničních vozidel veřejné dopravy s bezbariérovým přístupem % OD

Podíl tramvajových vozidel veřejné dopravy s bezbariérovým přístupem % OD

Podíl vozidel příměstské autobusové dopravy s bezbariérovým přístupem % OD

Podíl vozidel městské autobusové dopravy s bezbariérovým přístupem % OD

Délka nově postavených tramvajových tratí km OD

Počet vozidel veřejné dopravy a vozidel zimní údržby nově vybavených navigačním a lokalizačním systémem počet vozidel OD

Podíl obcí zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL na celkovém počtu obcí % OD

Podíl spojů veřejné dopravy zapojených integrovaného dopravního systému IDOL na celkovém počtu spojů % OD

Počet vlkm v železniční dopravě objednaných Libereckým krajem počet vlkm OD

Počet vlkm v železniční dopravě objednaných Ministerstvem dopravy počet vlkm OD

Počet vozokm v autobusové dopravě objednaných Libereckým krajem počet vozokm OD

C3
Počet obcí napojených na kanalizaci, vodovod a plynovod:    kanalizace s napojením na ČOV počet obcí ČSÚ

Počet obcí napojených na kanalizaci, vodovod a plynovod:   veřejný vodovod počet obcí ČSÚ



Počet obcí napojených na kanalizaci, vodovod a plynovod:   plynovod počet obcí ČSÚ

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů na celkovém počtu obyvatel % ČSÚ

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci s koncovkou ČOV na celkovém počtu obyvatel % ČSÚ

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci na celkovém počtu obyvatel % ČSÚ

Celková kapacita ČOV m3/den ČSÚ

Množství energeticky využitých odpadů ve spalovnách odpadů t OŽPZ

Podíl el. energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a KVET energie na celkové spotřebě el. energie % ?

Spotřeba paliv a energie v podnicích s 20 a více zaměstnanci podle místa spotřeby:    černé uhlí t ČSÚ

Spotřeba paliv a energie v podnicích s 20 a více zaměstnanci podle místa spotřeby:    hnědé uhlí a lignit t ČSÚ

Spotřeba paliv a energie v podnicích s 20 a více zaměstnanci podle místa spotřeby:    zemní plyn tis. m3 ČSÚ

Spotřeba paliv a energie v podnicích s 20 a více zaměstnanci podle místa spotřeby:    tepelná energie GJ ČSÚ

Spotřeba paliv a energie v podnicích s 20 a více zaměstnanci podle místa spotřeby:    elektrická energie MWh ČSÚ

Podíl čištěných odpadních vod na celkovém množství vypouštěných vod do kanalizace % ČSÚ

Počet akcí obnovy a výstavby vodohospodářské infrastruktury podpořených z rozpočtu kraje ks OŽPZ

Objem finančních prostředků z krajského rozpočtu na podporu akcí obnovy a výstavby vodohospodářské 
infrastruktury v kraji

tis. Kč OŽPZ

Počet veřejných stanic CNG počet stanic OD

C4

Podíl domácností vybavených osobním počítačem na celkovém počtu domácností % ČSÚ

Podíl domácností vybavených připojením k Internetu na celkovém počtu domácností % ČSÚ

Podíl jednotlivců s mobilním telefonem na celkovém počtu obyvatel % ČSÚ

Podíl jednotlivců užívajících doma osobní počítač na celkovém počtu obyvatel % ČSÚ

Podíl jednotlivců s přístupem k internetu na celkovém počtu obyvatel % ČSÚ

Počet veřejně přístupných míst na Internet v knihovnách počet míst ČSÚ

Podíl domácností vybavených vysokorychlostním připojením k Internetu na celkovém počtu domácností % ČSÚ

Podíl domácností vybavených osobním počítačem na celkovém počtu domácností % ČSÚ

Podíl domácností vybavených připojením k Internetu na celkovém počtu domácností % ČSÚ

D1

Emise základních znečišťujících látek celkem:   tuhé emise kt/rok ČHMÚ

Emise základních znečišťujících látek celkem:   SO2 kt/rok ČHMÚ

Emise základních znečišťujících látek celkem:   NOX kt/rok ČHMÚ



Emise základních znečišťujících látek celkem:   CO kt/rok ČHMÚ

Emise základních znečišťujících látek celkem:   VOC kt/rok ČHMÚ

Emise základních znečišťujících látek celkem:   NH3 kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší:  vyjmenované zdroje -  
TZL

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší:  vyjmenované zdroje -  
SO2

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší:  vyjmenované zdroje -  
NOX

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší:  vyjmenované zdroje -  
CO

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší:  vyjmenované zdroje -  
VOC

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší:  vyjmenované zdroje -  
NH3

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: nevyjmenované zdroje  -
TZL

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: nevyjmenované zdroje  -
SO2

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: nevyjmenované zdroje  -
NOX

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: nevyjmenované zdroje  -
CO

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: nevyjmenované zdroje  -
VOC

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: nevyjmenované zdroje  -
NH3

kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: mobilní - TZL kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: mobilní - SO2 kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: mobilní - NOX kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: mobilní - CO kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: mobilní - VOC kt/rok ČHMÚ

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií zdrojů znečištění ovzduší: mobilní - NH3 kt/rok ČHMÚ



Vypouštěné odpadní vody do kanalizace tis. m
3

ČSÚ

Podíl produkce odpadů v členění ostatní/nebezpečný/komunální na celkové produkci odpadů:    ostatní % OŽPZ

Podíl produkce odpadů v členění ostatní/nebezpečný/komunální na celkové produkci odpadů:    nebezpečný % OŽPZ

Podíl produkce odpadů v členění ostatní/nebezpečný/komunální na celkové produkci odpadů:    komunální % OŽPZ

Celková produkce odpadů tis. t OŽPZ

D2

Množství materiálově využitých odpadů t OŽPZ

Množství odpadů odstraněných skládkováním t OŽPZ

Podíl zastavěné plochy brownfields na celkové zastavěné ploše % ORREP

D3

Podíl rozlohy chráněných území na rozloze kraje % OŽPZ

Ekologická stabilita krajiny (rozdíl mezi rozlohou pozitivně a negativně využívaných ploch) index ČSÚ

Počet akcí ochrany přírody a krajiny podpořených z rozpočtu Libereckého kraje ks OŽPZ, ORREP

Celkový objem finančních prostředků vynaložených na akce a projekty na podporu ochrany přírody a krajiny za účasti 
Libereckého kraje

tis. Kč OŽPZ, ORREP

Bilance půdy v Libereckém kraji ha ČSÚ

Počet hospodářských zvířat v Libereckém kraji ks ČSÚ

D4

Počet středisek EVVO počet středisek OŽPZ

Počet uskutečněných osvětových a vzdělávacích programů a akcí v oblasti EVVO počet akcí OŽPZ

Počet vydaných zpráv o akcích a aktivitách v oblasti EVVO v kraji počet zpráv OŽPZ

Počet vydaných publikací tematicky zaměřených k ŽP a EVVO počet publikací OŽPZ

Objem finančních prostředků věnovaný z rozpočtu LK na osvětu a vzdělávání v oblasti EVVO Kč OŽPZ

Počet podpořených projektů v oblasti EVVO počet projektů OŽPZ

E1

Podíl obcí spolupracujících v rámci svazku obcí z celkového počtu obcí % ORREP

Podíl obcí spolupracujících v rámci MAS z celkového počtu obcí % ORREP

Počet funkčních místních akčních skupin počet skupin ORREP

Podíl obcí zapojených v rámci Euroregionu Nisa na celkovém počtu obcí % ERN

Počet pracovníků Krajského úřadu Libereckého kraje, zaměstnanců příspěvkových organizací kraje a krajem 
zřizovaných organizací, kteří jsou zapojeni do struktur Euroregionu Nisa

počet osob ERN

Podíl krajských institucí s vícejazyčnými webovými stránkami na celkovém počtu stránek % OKH-OTVV

Počet mezinárodních partnerství měst, obcí a regionů Libereckého kraje počet OKH-OTVV



Počet projektů schválených ve fondu malých projektů v programech přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, ČR – Polsko počet ERN

Počet projektů v programech evropské územní spolupráce, v nichž je Liberecký kraje projektovým partnerem počet ORREP

E2

Podíl městského obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel % ČSÚ

Podíl HDP měst na celkovém HDP Libereckého kraje % ORREP

Podíl obyvatel měst napojených na technickou infrastrukturu ku celkovému počtu obyvatel: vodovod % ORREP

Podíl obyvatel měst napojených na technickou infrastrukturu ku celkovému počtu obyvatel: kanalizace % ORREP

Podíl obyvatel měst napojených na technickou infrastrukturu ku celkovému počtu obyvatel: zemní plyn % ORREP

E3

Migrační saldo venkovských obcí na 1 000 obyvatel ‰ ČSÚ

Podíl venkovské populace na celkové populaci území % ČSÚ

Index stáří ve venkovských sídlech index ČSÚ

Míra nezaměstnanosti ve venkovských obcích % ÚP, OŠMTS

Počet ekonomických subjektů v ubytování a stravování se sídlem na území obce (CZ NACE 55, 56) % ČSÚ

Podíl venkovských obcí s platným územním plánem na celkovém počtu venkovských obcí % OÚPSŘ

Podíl podnikatelských subjektů na venkově z celkového počtu podnikatelských subjektů v území % ČSÚ

Zapojení obcí do Programu obnovy venkova % POV

Počet uskutečněných osvětových a vzdělávacích programů a akcí v oblasti rozvoje venkova a zemědělství počet akcí OŽPZ

Objem finančních prostředků věnovaný z rozpočtu LK na osvětu a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a zemědělství Kč OŽPZ

Celkový objem finančních prostředků z krajského rozpočtu na podporu regionálních produktů a místní výrobu tis. Kč ORREP

E4

Podíl území splňujícího kritéria pro zařazení do HSO z celkové hodnoty kraje:  počet obyvatel % ORREP

Podíl území splňujícího kritéria pro zařazení do HSO z celkové hodnoty kraje:  počet obcí % ORREP

Podíl území splňujícího kritéria pro zařazení do HSO z celkové hodnoty kraje:  rozloha % ORREP

Podíl obcí, pro které úřad územního plánování pořídil ÚAP, na celkovém počtu obcí % OÚPSŘ

Podíl obcí, které pořídily a vydaly územní plán, na celkovém počtu obcí % OÚPSŘ

Podíl obcí se zajištěnou kompatibilitou datové části ÚP s datovým modelem kraje na celkovém počtu obcí % OÚPSŘ

Celkový počet schválených Zpráv o uplatňování územních plánů v uplynulém období počet OÚPSŘ

E5
Účast ve volbách:  komunální % ČSÚ

Účast ve volbách:  krajské % ČSÚ



Účast ve volbách:  parlamentní % ČSÚ

Počet registrovaných NNO v Libereckém kraji počet ČSÚ

Podíl obcí Libereckého kraje zapojených do národní sítě zdravých měst na celkovém počtu obcí % ORREP

Počet obcí Libereckého kraje zapojených do národní sítě zdravých měst: kategorie – čekatel počet ORREP

Počet obcí Libereckého kraje zapojených do národní sítě zdravých měst: kategorie – A počet ORREP

Počet obcí Libereckého kraje zapojených do národní sítě zdravých měst: kategorie – B počet ORREP

Počet obcí Libereckého kraje zapojených do národní sítě zdravých měst: kategorie – C počet ORREP

Počet obcí Libereckého kraje zapojených do národní sítě zdravých měst: kategorie – D počet ORREP

Celkový objem finančních prostředků z krajského rozpočtu na podporu aktivit spojených s uplatňováním místní 
Agendy 21

tis. Kč ORREP

E6
Počet projektů na snížení energetické náročnosti budov v majetku Libereckého kraje počet ORREP

Počet vzdělávacích akcí pro obce a města v Libereckém kraji pořádané Krajským úřadem Libereckého kraje počet ORREP


