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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.  

1 ÚVOD 
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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 a Zákon 

č. 129/2000 Sb. o krajích. 

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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 DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ     
 EKONOMIKA 
 

 
 KVALITNÍ A ZDRAVÉ  
 LIDSKÉ ZDROJE 

A1 
Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 
a podpora podnikatelského prostředí 
 

B1 
Podpora celoživotního učení  
s důrazem na kvalitu života 
 

A2 
Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací 
 

B2 
Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel 
 

A3 
Podpora funkcí zemědělství,  
lesnictví a vodního hospodářství 
 

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

A4 
Rozvoj cestovního ruchu jako  
významného sektoru ekonomiky kraje 
 

B4 
Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení 
a zájmové činnosti obyvatel 
 

 B5 
Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví 
 

 B6 
Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního 
a veřejného prostředí 
 

 B7 
Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku 
 

2 NÁVRHOVÁ ČÁST 
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 KOMPLEXNÍ A KVALITNÍ  
 INFRASTRUKTURA 

 

 ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ    
 PROSTŘEDÍ BEZ ZÁTĚŽÍ 

 UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   
 A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

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 

 

C2 
Optimalizace dopr. systémů 
včetně jejich alternativ 
a zlepšení dopravní obslužnosti 

 

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

 

E2 
Rozvoj městských oblastí 

 

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 

 

C4 
Zavádění a rozvoj informačních  
a komunikačních technologií 

 

D4 
Posilování ekologického 
povědomí obyvatel 

 

E4 
Koncepční řízení rozvoje 

 

  E5 
Podpora rozvoje občanské  
společnosti 

 

  E6 
Zkvalitnění veřejné správy 
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STRATEGICKÝ CÍL A: 

 

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

 

  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  

  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) 
 

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

 

  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  
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI EKONOMIKY 
A PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 
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  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  
 

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

 

  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 
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A1.4 Vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst 

 

  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 

 

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

 

  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 

 

A2.2 Rozvíjet konkurenceschopnost regionu v duchu konceptu inteligentní specializace 

 

  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  
PODPORA VĚDY, VÝZKUMU 
A ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ 
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  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 
 

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

 

  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.) 
 

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

 

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

 

  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 
 

A3.2 Nalézt dlouhodobou shodu na způsobu využívání krajiny 

 

  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)  

 

A3.3 Podpořit mimoprodukční trvale udržitelné využívání krajiny 

 

  A3.3.a Podpora rozvoje k přírodě šetrných forem rekreace a cestovního ruchu 

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

A3  
PODPORA FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 
A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
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  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 

 

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

 

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

 

  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 (Královéhradecký 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 
 

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

 

  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  
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 
JAKO VÝZNAMNÉHO SEKTORU EKONOMIKY KRAJE 
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  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 (včetně 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 

 

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

 

  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 
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  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 
 

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

 

  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)  

  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)  
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  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 
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STRATEGICKÝ CÍL B: 

 

KVALITNÍ A ZDRAVÉ 
LIDSKÉ ZDROJE 
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B1.1 Zvyšovat kvalitu vzdělávání 

 

  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 standardních 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) 

 

B1.2 Zvyšovat efektivitu vzdělávání 

 

  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  
PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
S DŮRAZEM NA KVALITU ŽIVOTA 



24 

 

 

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

 

B1.3 Podporovat rovné příležitosti ke vzdělávání a poradenský systém 

 

  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, žáků 
a studentů ke vzdělávání 

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

B1.4 Posilovat roli školy ve vzdělávání 

 

  B1.4.a Posilování spolupráce a výměny zkušeností mezi aktéry v oblasti vzdělávání, rozvoj 
sociálního partnerství a komunitní funkce škol 
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  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 na uplatnitelnost absolventů na trhu 
práce 

  B1.4.e Rozšiřování výuky cizích jazyků 

  B1.4.f Posilování polyfunkční role škol, zejména v malých obcích 
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B2.1 Zvýšit míru zaměstnanosti, zejména u ohrožených skupin na trhu práce 

 

  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 

 

B2.2 Sladit nabídku vzdělávání s potřebami trhu práce 

 

  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 
ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI 
A ZAMĚSTNANOSTI OBYVATEL 
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  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 
 

B2.3 Posílit služby zaměstnanosti 

 

  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 

 

B2.4 Zapojit zaměstnavatele do odborné přípravy žáků a studentů 

 

  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 (včetně pedagogů) u zaměstnavatelů 

  B2.4.c Vytvoření systému realizace praxí a stáží žáků a pedagogů u zaměstnavatelů  
včetně hodnocení žáků ze strany zaměstnavatelů 
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B3a.1 
Zavést systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb včetně vyšší míry zapojení 
obcí, meziobecní a meziresortní spolupráce 

 

  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 

 

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

 

  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 

 
 
 

B3a  
ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE A SOCIÁL. SLUŽEB, 
PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU – OBLAST SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
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B3a.3 
Podporovat poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání personálu, 
metodickým vedením, sledováním a kontrolou kvality služeb 

 

  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  
 

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

 

  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 

 

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

 

  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 
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  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 
 

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

 

  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 půli 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 
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  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  
 

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

 

  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 

  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 
 

B3a.8 Podporovat prorodinné vazby a související sociální služby 

 

  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 
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  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 
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B3b.1 Dlouhodobě zlepšovat zdravotní stav obyvatel Libereckého kraje 

 

  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 hodnocení vlivu na zdraví (HIA) 

  B3b.1.f Podpora uplatňování hodnocení nerovnosti ve zdraví 
 

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

 

  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 LK) 

B3b  
ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE A SOCIÁL. SLUŽEB, 
PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU – OBLAST ZDRAVOTNÍ PÉČE 
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  B3b.2.f Podpora občanské odpovědnosti a motivace privátního sektoru k finanční spoluúčasti 
v oblasti zdravotnictví 

  B3b.2.g Podpora podmínek pro fungování a rozvoj letecké záchranné služby 
 

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

 

  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 

  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 
 

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

 

  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 vzniku potřebných zařízení pro poskytování zdravotně-sociálních služeb, 
podporovat vznik lůžkové hospicové péče  
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B3b.5 Poskytovat veškerou zdravotní péči na vysoké odborné úrovni, podporovat kvalitní 
a bezpečnou zdravotní péči 

 

  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 Podpora procesů, které vedou ke splnění kritérií pro řízení a kontinuální zvyšování 
kvality a bezpečnosti péče (akreditace, certifikace) 
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B4a.1 Udržovat a rozvíjet síť kulturních zařízení v kraji 

 

  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 
 

B4a.2 Podporovat umělecké aktivity i zájmové činnosti nejširší veřejnosti   

 

  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 

 

B4a 
PODPORA KULTURNÍCH SLUŽEB, SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A ZÁJMOVÉ 
ČINNOSTI OBYVATEL – OBLAST KULTURA 
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B4a.3 Podporovat vzdělávání pracovníků v oblasti kultury 

 

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

 

B4a.4 Podporovat propagaci kulturních aktivit v kraji 

 

  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 
 

B4a.5 Podporovat přeshraniční kulturní spolupráci 

 

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

 

  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 
 

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

 

  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  
PODPORA KULTURNÍCH SLUŽEB, SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ  
A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI OBYVATEL – OBLAST SPORT 
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  B4b.2.g Aktivity zajišťující propojení nabídky sportu a cestovního ruchu 
 

B4b.3 Vytvořit funkční, bezpečnou a moderní sportovní infrastrukturu 

 

  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 včetně přírodních sportovišť 
s přesahem státních hranic 

  B4b.3.g Propagace sportovních zařízení 
 

B4b.4 Realizovat nadregionální a mezinárodní sportovní akce 

 

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

 

  B5.1.a Vyhodnocení a analýza 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 
 

B5.2 Finančně podporovat zachování hmotného a nehmotného dědictví 

 

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

B5.3 Prezentovat a propagovat kulturní dědictví 

 

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

 

 

 

B5  
PÉČE O KULTURNÍ A KULTURNĚ-HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 
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  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  
na Seznam světového dědictví UNESCO 

 

B5.4 Seznamovat veřejnost s problematikou památkové péče 

 

  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 

 

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

 

  B5.5.a Podporovat vytváření společných projektů v péči a propagaci kulturního dědictví na území 
Libereckého kraje v rámci přeshraniční spolupráce se sousedními regiony 
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B6.1 Zajistit podmínky pro zdravé a cenově dostupné bydlení pro všechny obyvatele 
dle potřeb a možností měst a obcí Libereckého kraje 

 

  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 
 

B6.2 Zvýšit kvalitu veřejných prostranství 

 

  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 

 
 

B6 
ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY BYDLENÍ, PRACOVNÍHO 
A VEŘEJNÉHO PROSTŘEDÍ 
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B6.3 Vytvořit podmínky pro stabilizaci obyvatelstva, zkvalitnit pracovní prostředí 
a vyvážený rozvoj pracovních příležitostí 

 

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

 

  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 (například: 
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 dostupného veřejnosti a propagace těchto služeb veřejnosti 

 

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

 

  B7.2.a Vytvoření efektivního systému koordinace subjektů zapojených do prevence sociálně 
patologických jevů včetně posilování meziresortní 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 
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI  
OBYVATEL A MAJETKU 
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  B7.2.c Systémová a transparentní podpora organizací a institucí, které se prevencí sociálně 
patologických jevů zabývají nebo jejichž činnost k této prevenci přispívá 

 

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

 

  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 činnosti 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 
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  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 
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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 

 

  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 včetně zařízení kontroly hmotnosti 
vozidel  

  C1.1.j Příprava a stabilizace tras silnic: I/13 Svor – obchvat, přeložka I/9 Nový Bor – Okrouhlá – 
Dolní Libchava a přeložka 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 
PRŮBĚŽNÉ ZKVALITŇOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
A JEJÍ OPTIMALIZACE 
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  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 

 

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 

 

  C1.2.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 včetně 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 
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C1.3 Rozvíjet dopravní infrastrukturu měst a obcí v Libereckém kraji 

 

  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 

  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.) 

 

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 

 

  C1.4.a Modernizace zabezpečovacích zařízení a přejezdových zabezpečovacích zařízení 
na železnici, dosažení systémových jízdních dob 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 
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  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 
železničních 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 

 

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

 

  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 
 

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

 

  C1.6.a Řešení křížení s liniovou dopravní stavbou (nadjezdy, podjezdy) 
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  C1.6.b Řešení křížení migračních tras zvěře s liniovými dopravními stavbami 
 

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

 

  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 

 

C1.8 Podporovat rozvoj letecké dopravy 

 

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

C1.9 Podporovat rozvoj sítě logistických terminálů 

 

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

 

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

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

 

C2.2 Zvyšovat atraktivitu a spolehlivost veřejné dopravy 

 

  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 

  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.) 

 
 
 
 
 

C2 
OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ VČETNĚ JEJICH ALTERNATIV 
A ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
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C3.1 
Vybudovat kvalitní, spolehlivý a efektivní systém zásobování energií na celém území 
Libereckého kraje s ohledem na očekávané potřeby území 

 

  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 
 

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

 

  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 
PRŮBĚŽNÉ BUDOVÁNÍ A MODERNIZACE TECHNICKÉ  
INFRASTRUKTURY VČETNĚ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ 
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  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 
 

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

 

  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 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 
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C3.4 Budovat a zkvalitňovat preventivní protipovodňová 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 
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C4.1 
Zpřístupnit elektronické komunikace a informační technologie všem obyvatelům 
a ve  všech oblastech Libereckého kraje 

 

  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 
 

C4.2 
Zvýšit využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejném, soukromém 
i podnikatelském sektoru 

 

  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 

 

 

C4 
ZAVÁDĚNÍ A ROZVOJ INFORMAČNÍCH 
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
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STRATEGICKÝ CÍL D: 

 

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
BEZ ZÁTĚŽÍ 
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D1.1 Snižovat rozsah ekologických zátěží 

 

  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 
 

D1.2 Efektivně nakládat s odpady a jejich druhotné využití 

 

  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 

  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 

 

 

D1 
SNIŽOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH VLIVŮ  
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ OBYVATEL 
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D1.3 
Vytvořit nástroje k likvidaci nebo zmírnění škodlivých následků lidské činnosti 
a přírodních katastrof 

 

  D1.3.a Minimalizace negativních vlivů dopravy na životní prostředí 

  D1.3.b Podpora projektů zajišťujících následnou péči o poškozené složky životního prostředí 

  D1.3.c Podpora aktivit vedoucích k likvidaci následků přírodních a ekologických pohrom 
 

D1.4 
Minimalizovat produkci emisí znečišťujících látek, světelného smogu a hlukové zátěže 
do všech složek životního prostředí a jejich negativní vliv na veřejné zdraví 

 

  D1.4.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 
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D2.1 
Podporovat vědu a výzkum pro získávání nových poznatků pro zlepšení životního 
prostředí a vývoj technologií 

 

  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 

 

D2.2 Předcházet zhoršování stavu životního prostředí a vzniku odpadů 

 

  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 

 

 
 
 
 

D2 
PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ DOPADŮ LIDSKÉ ČINNOSTI 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ 
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D3.1 Optimalizovat vodní režim v krajině 

 

  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 
 

D3.2 
Obnovit krajinné struktury, pokračovat v realizaci sítě ekologicky stabilních území na 
všech úrovních (ÚSES, ZCHÚ), zajistit minimální fragmentaci (roztříštěnost) krajiny 

 

  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 

  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 
 

D3.3 Využívat přírodní potenciál krajiny v souladu s principy udržitelného rozvoje 

 

  D3.3.a Ochrana půdního fondu 

 

D3 
PÉČE O KRAJINU, TRVALE UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ  
KRAJINNÉHO A PŘÍRODNÍHO POTENCIÁLU 
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  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.) 

 

D3.4 
Podporovat druhovou rozmanitost a kvalitu genového fondu původních rostlinných 
a živočišných druhů 

 

  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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D4.1 Podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 

 

  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.) 

 

 

 

 

 

D4 
POSILOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO  
POVĚDOMÍ OBYVATEL 
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STRATEGICKÝ CÍL E: 

 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 
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E1.1 Vytvořit vhodné podmínky pro kvalitní výměnu informací 

 

  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 

 

E1.2 Zajistit potřebné institucionální zabezpečení pro rozvoj všestranné spolupráce 

 

  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 

 
 
 
 
 

E1 
ROZVOJ VŠESTRANNÉ SPOLUPRÁCE VČETNĚ POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE 
MEZIRESORTNÍ A PŘESHRANIČNÍ 
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E1.3 Zvýšit motivaci a zlepšit kompetence aktérů spolupráce 

 

  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) 

 

E1.4 Zabezpečit dostupné podpůrné prostředky pro rozvoj spolupráce 

 

  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 
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E2.1 Zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj měst 

 

  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 

 

E2 
ROZVOJ MĚSTSKÝCH OBLASTÍ  
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E2.2 Zkvalitnit prostředí pro život ve městech 

 

  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 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 

 

E2.3 
Rozvíjet spolupráci a partnerství měst a obcí v Libereckém kraji včetně přeshraničních 
aktivit 

 

  E2.3.a Podpora přeshraniční spolupráce a partnerství, především v rámci Euroregionu Nisa 

  E2.3.b Podpora všech forem meziobecní spolupráce a partnerství 
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  E2.3.c Podpora rozvoje vztahů mezi městy a venkovem 

  E2.3.d Podpora vzniku a rozvoje místních mezisektorových partnerství ve městech 
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E3.1 Stabilizovat obyvatelstvo na venkově 

 

  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 

  E3.1.j Řešení problémů znevýhodněných skupin obyvatelstva na venkově 

  E3.1.k Zlepšení vzhledu veřejných prostranství, minimalizace neudržovaných ploch, zlepšení 

image venkova 

 

E3 
ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ  
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  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 

 

E3.2 Podporovat rozvoj lokálních ekonomik s využitím místního potenciálu 

 

  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 venkov. 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 
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E3.3 Podporovat pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje obcí   

 

  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 

 

E3.4 Zajistit dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí na venkově 

 

  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 
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E3.5 Podporovat mezisektorovou komunikaci a spolupráci na venkově 

 

  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  
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E4.1 
Pro rozvoj kraje využívat kvalitní, aktuální a platné koncepční dokumenty v souladu 
s principy udržitelného rozvoje 

 

  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 resortních 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 

 

E4.2 
Sledovat naplňování koncepčních dokumentů pravidelným monitoringem území 
a výstupy zohledňovat při řízení rozvoje území 

 

  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 

 

E4 
KONCEPČNÍ ŘÍZENÍ ROZVOJE 
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E4.3 
Do rozvoje území zapojovat specializovaná pracoviště využívající moderní technologie 
a metody plánování rozvoje území, zapojovat odbornou i laickou veřejnost 

 

  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 

 

E4.4 
Rozvoj kraje koordinovat na místní, mikroregionální, regionální, národní 
a mezinárodní úrovni 

 

  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 ekologic. zátěží bývalého vojenského prostoru Ralsko  
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E5.1 Rozvíjet občanskou společnost jako základ demokracie 

 

  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 

 

E5.2 Podporovat nestátní neziskové organizace 

 

  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 
PODPORA ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 
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  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 
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E6.1 
Stanovit na všech úrovních veřejné správy jasná, veřejně známá a vymahatelná 
pravidla 

 

  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 servisu 

pro veřejnou správu   

 

E6.2 Podporovat nestrannost, odbornost a morální kvality zástupců veřejné správy 

 

  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.) 

 

E6.3 Zvyšovat efektivitu, transparentnost a důvěryhodnost veřejné správy 

 

  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 
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 
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  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 

 

E6.4 Zvyšovat hospodárnost a odpovědnost za kvalitu veřejné správy 

 

  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 

  E6.4.c Podpora implementace dobrovolných nástrojů zkvalitňování výkonů veřejné správy (CAF, 

MA21, EMAS aj.) 

  E6.4.d Podpora sdružování institucí majících na starosti řízení implementace evropských fondů 

na jedno místo za účelem zvyšování hospodárnosti a efektivnosti jejich provozu  
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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 KÚLK 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 14 pracovních 

skupin vytvořilo základ návrhové části programu, který byl postupně upravován a upřesňován 

na základě několika kol projednávání jak s různými orgány KÚLK a orgány Libereckého kraje, tak 

se subjekty mimo něj a s veřejností. 

 

3 ZÁVĚR 
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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 resorty, 

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 pro 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 KÚLK. 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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B&R (= Bike and Ride); zaparkuj kolo a dál jeď veřejnou dopravou 

CAF (= Common Assessment Framework); společný hodnotící rámec 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EMAS systémy environmentálního řízení 

EU Evropská unie 

EVVO ekologická výchova, vzdělávání a osvěta 

HIA (= Health Impact Assessment); hodnocení vlivu na zdraví 

HSO hospodářsky slabé oblasti 

ICT informační a komunikační technologie 

IDOL Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje 

IZS integrovaný záchranný systém 

KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje 

K&R (= Kiss and Ride); nech se odvést partnerem autem a dál jeď veřejnou dopravou 

LK Liberecký kraj 

MA 21 místní Agenda 21 

MAS místní akční skupiny 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠ mateřská škola 

NFC Near Field Communication 

NNO nestátní nezisková organizace 

4 VYSVĚTLIVKY ZKRATEK 
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ORP obec s rozšířenou působností 

ORREP odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

PR (=public relations); vztahy s veřejností 

PRLK Program rozvoje Libereckého kraje 

P&R (= Park and Ride); zaparkuj auto a dál jeď veřejnou dopravou 

SEA (= Strategic Environmental Assessment); posuzování vlivů na životní prostředí 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

SRLK Strategie rozvoje Libereckého kraje 

SŠ střední škola 

SWOT 
posouzení na základě identifikace silných i slabých stránek, příležitostí a 

očekávaných ohrožení 

UNESCO organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

ÚRS Ústav racionalizace ve stavebnictví Praha, a.s. 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VaV výzkum a vývoj 

VN vysoké napětí 

VVN velmi vysoké napětí 

VŠ vysoká škola 

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZCHÚ zvláště chráněné území 

ZK zastupitelstvo kraje 

ZŠ základní škola 

 


