Rozvojové opatření B.4: Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

Dílčí opatření B.4a: Podpora kulturních zařízení a zájmové činnosti obyvatel
Stručný popis výchozí situace:
V Libereckém kraji je poměrně hustá síť veřejných knihoven, stabilizovaný počet muzeí, galerií, divadel, kin, kulturních zařízení a center. Tyto profesionální kulturní instituce, jejichž zřizovateli jsou v převážné většině města a obce, nabízí bohaté kulturní vyžití pro nejširší veřejnost. Dosah a účinnost působení kulturních institucí lze členit na místní, regionální a nadregionální. 
Instituce regionálního a nadregionálního významu zřizuje Liberecký kraj. Jedná se o Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerii v Liberci, Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě a Muzeum Českého ráje v Turnově. Význam těchto organizací spočívá především v regionálním působení a v metodické a odborné činnosti vůči ostatním kulturním organizacím v kraji.  Řada aktivit těchto organizací směřuje i za hranice kraje a republiky. Kvalitu a rozsáhlost jejich sbírek dokládá zájem ostatních muzeí, ale i zahraničních institucí.
Muzea a galerie v kraji tvoří dvoustupňovou síť kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení. Větší muzea, zařazená ve druhém stupni (zřizovaná krajem a Ministerstvem kultury), zajišťují specializované odborné a další muzejní činnosti pro daný region i mimo něj. Vedle toho pečují o rozsáhlé sbírkové fondy, prezentují je nejširší veřejnosti a poskytují širokou škálu kulturních, vzdělávacích a informačních služeb. Muzea na úrovni obcí, měst, případně muzea spolková a soukromá vyvíjí svou činnost v rámci působnosti obce, či města a jsou většinou úzce specializovaná nebo mapují historii daného místa. 
Pro oblast knihoven je od roku 2002 zaveden systém výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji, který koordinuje krajská vědecká knihovna. V rámci tohoto systému by měly být vyrovnávány rozdíly v poskytování knihovnických a informačních služeb základními knihovnami. Zejména v malých obcích představují knihovny jednu z mála a mnohdy jedinou stálou kulturní aktivitu. 
Mezi organizace s nadregionálním významem v kraji patří také Naivní divadlo Liberec, Divadlo F.X. Šaldy v Liberci, botanická a zoologická zahrada. Zřizovatelem těchto zařízení je Město Liberec. Jejich význam pro kraj spočívá především v zájmu o nabídku jejich kulturních a vzdělávacích služeb, který přesahuje město i Liberecký kraj a v mnoha případech i hranice republiky.
Kulturní služby v kraji nejsou poskytovány pouze profesionálními kulturními institucemi, ale i v rámci aktivit občanských sdružení, NNO, spolků a zájmových činností skupin a jednotlivců, různých občanských iniciativ.
Tyto subjekty poskytují prostor pro zájmové vyžití obyvatel a zároveň jsou i pořadateli kulturních akcí nadregionálního, regionálního i místního významu. Udržení těchto aktivit je velmi důležité nejen pro rozšíření a obohacení nabídky kulturního vyžití v obcích a městech, ale především jde o zapojení obyvatel do místního dění, posilování občanské společnosti, přeshraniční spolupráce a předcházení působení negativních vlivů především u dětí a mládeže. Podpora těchto aktivit by měla mít kooperativní charakter, zdrojem by měly být veřejné rozpočty na úrovni obcí, kraje a státu. 
Cíle opatření:
podporovat fungování stabilní sítě veřejných knihoven, muzeí, galerií, divadel, kin a kulturních center
	podporovat kvalitní nabídku kulturních, kulturně-vzdělávacích a informačních služeb pro nejširší veřejnost
	posílit systém poskytování kvalitních odborných a metodických služeb regionálních a nadregionálních institucí 
	naplňovat rozvojový potenciál kulturních institucí v oblasti využití kulturního dědictví, a to zejména pro celoživotní vzdělávání a cestovní ruch
	podporovat realizaci významných kulturních projektů 
	podporovat rozvoj místní kultury a tradic
	podporovat neprofesionální umělecké aktivity 
	podporovat sociální soudržnost obyvatel regionu 
	posilovat sounáležitost obyvatel s regionem a zvyšovat celkovou úroveň jejich kulturnosti a vzdělanosti
prezentovat kulturu Libereckého kraje v rámci republiky i v zahraničí
zlepšit dostupnost a kvalitu informací o kultuře v kraji
Aktivity naplňující opatření:
Podpora výkonu regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje
Udržení a rozvoj sítě kulturních institucí 
Podpora divadel se stálým souborem z rozpočtu Libereckého kraje
Poskytování odpovídajících příspěvků na provoz kulturních institucí
Posilování akvizic knihoven a muzeí v rámci rozpočtů
Podpora vzdělávacích aktivit kulturních institucí
Zajištění financování investičních akcí kulturních institucí
Metodické působení a odborná pomoc regionálních a nadregionálních muzeí  
Péče o kulturní dědictví a tradiční lidovou kulturu
Finanční podpora přehlídek, festivalů a vzdělávacích seminářů, významných a tradičních kulturních projektů
Podpora neprofesionálních kulturních a uměleckých aktivit
	Posílení Grantového fondu Libereckého kraje na podporu místní kultury, zachování místních tradic a zájmových aktivit občanů
Tvorba informačních databází z oblasti kultury 
Indikátory měřitelnosti účinnosti opatření: 
počet obsluhovaných knihoven v rámci výkonu regionálních funkcí	
	výše finančních prostředků na podporu profesionálních kulturních zařízení 
	počty čtenářů registrovaných v knihovnách
počty návštěvníků kulturních zařízení dle druhu zařízení 
počet kulturně-vzdělávacích akcí v muzeích 
počet krátkodobých výstav v muzeích
	finanční prostředky na nákup knihovních fondů
finanční prostředky na podporu kulturních aktivit z rozpočtu Libereckého kraje
finanční prostředky ve Fondu investic Libereckého kraje pro oblast kultury
Dopady do regionu (ekonomické, společenské, ekologické):
příspěvek ke zlepšení kvality života v kraji 
stabilní síť kulturních zařízení 
kvalitní nabídka kulturních, kulturně-vzdělávacích a informačních služeb pro obyvatele i návštěvníky
posílení občanské společnosti a kulturnosti obyvatel
zvýšení atraktivity regionu
posílení prevence před negativními vlivy působícími na děti a mládež 
Cílové skupiny:
kulturní instituce
města a obce
	obyvatelé Libereckého kraje

turisté a návštěvníci kraje 
nestátní neziskové organizace v oblasti kultury
vlastníci kulturních zařízení 
Subjekty vhodné pro spolupráci:
Liberecký kraj
Ministerstvo kultury ČR
	města a obce

svazky obcí
místní akční skupiny
neprofesionální a profesionální kulturní organizace 
nestátní neziskové organizace, občanská sdružení a zájmové svazky v oblasti kultury
podnikatelské subjekty v oblasti kultury
Vazba na ostatní opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013:  
A.5, A.6, B.2, B.3, B.5, B.6, C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6 
Vazba na hlavní evropské a národní finanční zdroje:
Integrovaný operační program
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Program rozvoje venkova České republiky
	Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 
Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
	Finanční mechanismus EHP a Norska

