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1.		ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Definice udržitelného rozvoje:
-	„Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů” (Brundtlandt et. al. 1987);

-	„Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů” (zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a ve znění pozdějších předpisů);

-	„Trvale udržitelný rozvoj je komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální potřeby lidí, materiální i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů. Aby to bylo v globálním měřítku současného světa možné, je nutné nově redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni jejich instituce a procesy” (Ivan Rynda).


Principy udržitelného rozvoje (Huba 2000): 
-	-	ekologický princip;
-	princip podpory lidských zdrojů;
-	princip autoregulačního a sebepodporujícího vývoje;
-	princip efektivnosti;
-	princip rozumné dostatečnosti;
-	princip preventivní opatrnosti a předvídavosti;
-	princip respektování potřeb a práv budoucích generací;
-	princip vnitrogenerační, mezigenerační a globální rovnosti práv obyvatelů Země;
-	princip kulturní a společenské integrity;
-	princip nenásilí;
-	princip emancipace a participace;
-	princip solidarity;
-	princip subsidiariry;
-	princip přijatelných chyb;
-	princip optimalizace;
-	princip sociálně, eticky a environmentálně příznivého hospodaření, rozhodování, řízení a chování.


1.1		Problematika udržitelného rozvoje na mezinárodní úrovni
	Na mezinárodní úrovni byl udržitelný rozvoj kodifikován hlavně dvěmi velkými mezinárodními konferencemi - konferencí Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji konané v roce 1992 v Rio de Janeiru a Světovým summitem o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu v roce 2002. Vláda České a Slovenské federativní republiky (v případě první konference) a Vláda České republiky (v případě druhé konference) se zavázaly realizovat závěrečné dokumenty, konkrétně:

1)	Konference Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji (UNCED)
Agenda 21. Nejdůležitější dokument - akční program - přijatý na konferenci v Riu de Janeiru. Jeho platnost byla potvrzena johannesburgskou konferencí konanou v roce 2002. Dokument obsahuje celkem 40 kapitol, které pokrývají jednotlivé aspekty udržitelného rozvoje a jeho zavádění. Dokument také hodnotí roli různých sociálních skupin v souvislosti se zaváděním udržitelného rozvoje a definuje nezbytná opatření, která by v globálním měřítku měla vést k udržitelnému rozvoji. Agenda 21 zahrnuje celkem asi 2500 návrhů na konkrétní činnosti sloužící k zavedení udržitelného rozvoje. Následující kapitoly Agendy 21 jsou významné z hlediska krajských strategií udržitelného rozvoje:

6. Ochrana a podpora lidského zdraví; 7. Podpora udržitelného rozvoje v lidských sídlištích; 8. Integrace životního prostředí a rozvoje do rozhodovacího procesu; 9. Ochrana atmosféry; 13. Péče o křehké ekosystémy: udržitelný rozvoj hor; 19. Šetrný způsob zacházení s toxickými chemikáliemi s ohledem na životní prostředí; 20. Šetrný způsob zacházení s nebezpečnými odpady s ohledem na životní prostředí; 21. Šetrný způsob zacházení s pevnými odpady a problematika související s kapalnými odpady; 28. Iniciativy místní správy k podpoře Agendy 21; 36. Podpora vzdělávání, povědomí veřejnosti a školení odborníků.

2) Světový summit o udržitelném rozvoji (WSSD)
Plán realizace. Nejdůležitější dokument přijatý na summitu WSSD. Na více než jedenácti stranách zpracovává ve formě plánu realizace principy udržitelného rozvoje přijaté na UNCED. Ve srovnání s Agendou 21 je kladen větší důraz na sociální a ekonomické pilíře udržitelného rozvoje. Významně se také zabývá těmi aspekty udržitelného rozvoje, které nebyly vyřešeny v době konání UNCED, jako jsou globalizace a liberalizace obchodu. Navíc obsahuje oddíl, který vyzývá jednotlivé vlády, regionální a místní samosprávy k zavedení udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. 

Plné znění těchto oddílů je následující:
6 (c). Vyvinutí národních programů pro udržitelný rozvoj a místní a komunitní rozvoj, kde je to možné, v rámci strategií na snížení chudoby jednotlivých států za účelem podpory zlepšení postavení lidí žijících v chudobě a jejich organizací.
18. Přesvědčování příslušných úřadů na všech stupních, aby při rozhodování vzaly v úvahu hlediska udržitelného rozvoje, včetně národního a místního plánování rozvoje, investic do infrastruktury, rozvoje podnikání a veřejných zakázek.
147. Další podpora ustavování nebo posílení rad pro udržitelný rozvoj a/nebo koordinačních struktur na národní úrovni, včetně místních úrovní, s cílem klást důraz na nástroje udržitelného rozvoje.
149. Posílení role a postavení místních úřadů a investorů při realizaci Agendy 21.

Johannesburgská deklarace k udržitelném rozvoji. Jedná se o politickou deklaraci zúčastněných států k udržitelnému rozvoji.

Další příslušné mezinárodní závazky a dokumenty:
-	Strategie udržitelného rozvoje pro Evropskou unii (Gothenburg, 2001);
-	Program OECD v oblasti udržitelného rozvoje (Paříž, 2001);
-	Realizace požadavků na integrovanou ochranu životního prostředí v souladu se 6. Akčním programem pro životní prostředí Evropské unie;
-	Zlepšení přímé účasti veřejnosti v procesu rozhodování na krajské a místní úrovni (Aarhusská konvence, 1998).

Z hlediska historie lze za hlavní mezníky vývoje koncepce udržitelného rozvoje považovat:
·	1972 – první definice „trvale udržitelného rozvoje” uveřejněná v časopise The Ecologist;
·	1972 – první zpráva Římského klubu („Limity růstu“) dokumentuje, že současný model průmyslové společnosti není dlouhodobě udržitelný;
·	1980 – Světová strategie ochrany životního prostředí (IUCN, UNEP, WWF) definovala vzájemnou úzkou propojenost mezi ekonomickým rozvojem a ochranou životního prostředí;
·	1984 - Worldwatch institute ve Washingtonu vydal první ročenku „Stav světa – Směrem k trvale udržitelné společnosti”;
·	1987 – Světová komise pro životní prostředí vydává zprávu „Naše společná budoucnost”, slovní spojení „udržitelný rozvoj“ se stává běžným termínem agendy světového společenstva;
·	1991 – IUCN, UNEP a WWF vydávají publikaci „Staráme se o Zemi – strategie trvale udržitelného rozvoje”;
·	1992 - Konference OSN o životním prostředí a rozvoje (UNCED) resp. „Summit Země” v Rio de Janeiro (Brazílie) řešící hlavní globální problémy lidstva, rekordní účast hlavních představitelů států světa, přijatá „Deklarace o životním prostředí a rozvoji”, která obsahuje 27 zásad trvale udržitelného rozvoje a podrobný návod k jeho realizaci Agenda 21;
·	1992 – vznik Komise pro trvale udržitelný rozvoj (CSD) při OSN, jejímž hlavním posláním je implementace dokumentů z UNCED a monitoring jejich uplatňování;
·	1995 – při CSD vznikla skupina expertů na tvorbu a posuzování indikátorů trvale udržitelného rozvoje. Výstup jejich práce je 134 indikátorů udržitelného rozvoje a metodika jejich používání;
·	1997 – Valné shromáždění OSN (UNGASS) věnované 5letům vývoje po konferenci UNCED, které konstatovalo nedostatečný pokrok v oblasti uplatňování udržitelného rozvoje ve světě;
·	2002 – Konference RIO+10 – Světový summit o trvalé udržitelnosti v Johannesburgu při příležitosti 10let výročí UNCED.

1.2		Problematika udržitelného rozvoje na národní úrovni
Na mezinárodním fóru se Česká a Slovenská federativní republika a následně Česká republika zavázala k realizaci závěrů výše uvedených summitů a konferencí na národní úrovni. Konkrétně v posledních čtyřech až pěti letech se udržitelný rozvoj stal důležitou součástí mnoha vládních materiálů a strategií Byl jedním z principů specifikovaných programovém prohlášení vlády z roku 1998:

-	V oblasti ochrany životního prostředí bude vláda realizovat princip udržitelného rozvoje, přičemž bude současně respektovat ekonomické, sociální a mezinárodní souvislosti. Na základě principů stanovených Evropskou unií - principu integrity ochrany životního prostředí a ekonomických aktivit - vláda zahrne aspekty ochrany životního prostředí do připravovaných ekonomických koncepcí. 

Tento princip byl dále posílen v programovém prohlášení vlády z roku 2002: 

-	Vláda vedena snahou o realizaci zásad evropského sociálního modelu, založeného na sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství, považuje za svůj cíl přispět k tomu, aby se naše společnost stala společností vzdělání, spoluúčasti a solidarity a aby v tomto smyslu mohla být považována za moderní společnost jedenadvacátého století.
-	„Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí” je jednou z hlavních priorit vlády, spolu například s ”posílením účasti investorů v rozhodovacím procesu”.

Trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí je jednou z hlavních priorit vlády, spolu např. s „posílením účasti občanů na rozhodování”. V části 5.4 Životní prostředí se říká, že vláda bude „Politiku udržitelného rozvoje prosazovat jako celek”.

Vláda ČR ve svém usnesení k udržitelnému rozvoji a implementaci výsledků WSSD ze dne 29. května 2002 č. 553 k „Průběžné zprávě o plnění závazků České republiky vyplývajících z členství v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)“ ukládá: 

-	Ministru životního prostředí předložit ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministry financí a pro místní rozvoj vládě do 31. prosince 2002 zprávu o stavu řešení problematiky udržitelného rozvoj v České republice.

V souvislosti se závěry summitu konaného v Johannesburgu přijala Vláda České republiky dne 16. prosince 2002 Rezoluci č. 1286 „O průběhu a výsledcích Světového summitu k udržitelnému rozvoji”. V této rezoluci vláda vzala na vědomí „informaci o průběhu a výsledcích Světového summitu k udržitelnému rozvoji“ a doporučila, „aby ministerstva a ředitelé dalších ústředních orgánů státní správy v rámci svých pravomocí realizovala závěry summitu uvedené v bodě I této rezoluce a obsažené v jeho hlavním dokumentu, Plánu realizace“. Dále, nařídila Ministerstvu životního prostředí připravit a, ve spolupráci s ostatními ministerstvy, předložit procedurální návrh na institucionální opatření k problematice udržitelného rozvoje na národní úrovni. Ministerstvo životního prostředí předložilo tento návrh vládě ke schválení na zasedání vlády konaném dne 23. dubna 2003.

Udržitelný rozvoj je hlavním principem uvedeným ve Státní politice životního prostředí 2004 - 2010 schválené Vládou v roce 2004 (usnesení č. 235 ze dne 17.3.2004).

Česká republika se na Světovém summitu v Johannesburgu také zavázala v rámci zemí EU do 1.1.2005 zpracovat a implementovat národní strategii udržitelného rozvoje. Na tomto základě Vláda ČR 30. července 2003 zřídila Radu vlády pro udržitelný rozvoj jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Mezi její hlavní činnosti měla patřit i koordinace prací na přípravě a zpracování národní strategie. Smyslem zpracování bylo vytvořit celospolečensky přijatelný koncepční dokument, jehož svobodné respektování a průběžná aktualizace trvale zkvalitní život občanů, upevní demokratický politický systém ČR. Strategie udržitelného rozvoje by se měla stát východiskem pro zpracování koncepčních dokumentů sektorových politik a pro strategické rozhodování. Výsledný obsah strategie je ovšem velmi obecný, ale může udávat rámec pro zpracování strategií na regionální či místní úrovni. Implementace a zavádění tezí strategie do praxe je pak záležitostí nejen Vlády, ale i zástupců všech ostatních zájmových skupin. Strategie udržitelného rozvoje České republiky byla schválena Vládou na zasedání dne 8. prosince 2004 usnesením č. 1242.
Dokument vytyčuje hlavní cíle ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje zpravidla k horizontu r. 2014. Podstatou udržitelnosti je podle strategie naplnění tří základních cílů:
-	 sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech;
-	účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů a;
-	udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Důležité etapy implementace udržitelného rozvoje na národní úrovni:
·	1995 - první zapracování problematiky udržitelného rozvoje do Státní politiky životního prostředí ČR (dále 1999, 2001, 2004); doporučení SPŽP 2004: „ustavit Regionální rady pro udržitelný rozvoj v jednotlivých vyšších územně správních celcích“
·	1998 - udržitelný rozvoj se stává prioritním cílem Vlády ČR;
·	1998-2002 - udržitelný rozvoj je akceptován při tvorbě sektorových koncepčních materiálů;
·	2001-2002 - zřizování pracovních orgánů ad hoc k mezinárodní problematice udržitelného rozvoje;
·	2002 - MŽP iniciuje jednání k institucionálnímu zajištění udržitelného rozvoje;
·	30. červenec 2003 - zřízení Rady vlády pro udržitelný rozvoj;
·	8. prosinec 2004 - schválena Strategie udržitelného rozvoje České republiky.
-	
1.3		Problematika udržitelného rozvoje na krajské úrovni
Kraje dlouhodobě požadují uplatňování principů udržitelného rozvoje v rámci svých kompetencí. V souladu s výše uvedenými doporučeními a závazky by mělo být cílem Krajských úřadů zapracovat principy udržitelného rozvoje do svých strategických materiálů, zejména do Programu rozvoje kraje.

Liberecký kraj byl zřízen Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o zřízení vyšších územně-správních celků o doplnění Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústavy české republiky. Krajský úřad Libereckého kraje byl zřízen na Zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (zřízení krajů). Tento úřad není nadřízeným orgánem městských a obecních úřadů. Území Libereckého kraje tvoří 4% rozlohy České republiky a je rozděleno do okresů - Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Severní hranice kraje tvoří také státní hranici s Polskem a SRN. Na východě a jihovýchodě kraj sousedí s Královehradeckým krajem, na západě s Ústeckým krajem a na jihu se Středočeským krajem. Liberecký kraj, rozkládající se na rozloze 3 163 km², je nejmenším krajem (s výjimkou Prahy) v České republice. Hustota jeho obyvatelstva 136 osob na čtvereční kilometr je těsně nad národním průměrem (131 osob/ km²).

Liberecký kraj byl na konci roku 2002 prvním krajem v České republice, který nechal své dokumenty rozvoje posoudit z hlediska jejich souladu s principy udržitelného rozvoje. V tomto kontextu a na základě zkušeností ze zahraničí byla připravena speciální metodika pro posouzení udržitelnosti. Výsledkem je rozsáhlá studie která, spolu s analýzou strategických materiálů Libereckého kraje, obsahuje také konkrétní doporučení pro zapracování principů udržitelného rozvoje do Programu rozvoje Libereckého kraje a do souvisejících strategických plánů a dalších koncepčních materiálů. Liberecký kraj realizuje a podporuje projekty na základě strategického plánování s přímou účastí veřejnosti. To má za následek praktickou aplikaci místních programů Agendy 21 v některých obcích a městech Libereckého kraje.

Důležitým mezníkem v uplatňování udržitelného rozvoje na regionální úrovni byla konference s mezinárodní účastí nazvaná „Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický vliv na rozvoj krajů”, pořádaná Krajským úřadem Libereckého kraje (Odborem regionálního rozvoje) ve dnech 5. - 6. května 2003 v Liberci. Této události se zúčastnilo 150 účastníků - zástupců ministerstev, krajských samospráv a státních orgánů, samospráv obcí a měst, akademických a vzdělávacích institucí, nevládních organizací, apod.
O rok později proběhla v Liberci II. Konference ČR k udržitelnému rozvoji pod názvem „Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický dopad na rozvoj regionů“. Konference proběhla v termínu 14. - 15. října 2004 a zúčastnilo se jí kolem 100 odborníků. Z této konference vzešlo usnesení, ve kterém se odborníci dohodli na celé řadě závěrů a mimo jiné na krajské úrovni doporučují:
-	ustavit krajské Rady pro udržitelný rozvoj;
-	pokračovat v úsilí a podpoře krajských a regionálních strategií;
-	vytvořit sadu indikátorů udržitelného rozvoje kraje či jeho lokálních území (včetně volitelných), zajistit jejich pravidelné monitorování a vyhodnocování, vytvořit mechanismy zpětných vazeb pro případnou korekci prováděných rozvojových opatření krajských i obecních samospráv.

Důležité etapy implementace udržitelného rozvoje na krajské úrovni:
·	leden 2001 - Státní politika životního prostředí České republiky, Aktuální cíl a opatření: „doporučit krajským úřadům a jejich odborům regionálního rozvoje a územního plánování zpracovávat koncepce udržitelného rozvoje na úrovni vyšších územních samosprávních celků a podporovat vznik obdobných koncepcí na úrovni obcí“;
·	5. - 6. května 2003 – I. Konference k udržitelnému rozvoji s mezinárodní účastí nazvaná „Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický vliv na rozvoj krajů”;
·	1.1.2004 - vyhlášen Program na zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje Státního fondu životního prostředí České republiky;
·	duben 2004 – pilotní projekt „Podpora při přípravě zpracování strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky“, který obsahuje také zpracování strategií udržitelného rozvoje pro Ústecký a Liberecký kraj;
·	14. - 15. října 2004 - II. Konference ČR k udržitelnému rozvoji pod názvem „Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický dopad na rozvoj regionů“.


2.		ZÁKLADNÍ TEZE VYPLÝVAJÍCÍ Z DÍLČÍCH ANALYTICKÝCH ČÁSTÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ A SWOT ANALÝZA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

2.1		Dílčí studie analytické části strategie
Dílčí studie analytické části jsou nedílnou součástí strategie a pro přehlednost je analytická část koncipována jako soubor příloh k návrhové části: 
·	Analýzy koncepčních a strategických dokumentů Libereckého kraje z hlediska jejich souladu s principy udržitelného rozvoje (Příloha č. 1);
·	Analýza Libereckého kraje (Příloha č. 2.);
·	Titulkové indikátory udržitelného rozvoje Libereckého kraje (příloha č. 3.);
·	Analýza sociologických průzkumů: Expertních rozhovorů a dotazníkového šetření se stakeholders v Libereckém kraji (Příloha č. 4);
·	Analýza kvantitativního sociologického průzkumu veřejnosti Libereckého kraje (Příloha č. 5.).
2.2		Výstupy z analýzy strategických a koncepčních dokumentů Libereckého kraje z hlediska jejich souladu s principy udržitelného rozvoje
Celkem bylo posouzeno 16 krajských strategických dokumentů. Obecně lze konstatovat, že kvalita posuzovaných dokumentů je značně rozdílná, ale žádný z nich nesplňuje všechny požadavky na kvalitní strategický plán. Touto skutečností je významně ovlivněna funkčnost, efektivita a „strategičnost“ těchto materiálu. Některé z předložených materiálu nejsou schválené Zastupitelstvem a Radou Libereckého kraje a tím je jejich realizovatelnost značně limitována.

Teze vyplývající ze zhodnocení funkčnosti, efektivnosti a strategického charakteru posuzovaných dokumentů (Úroveň 1): 
	nedostatečná definice tezí ve SWOT analýze nebo její úplná absence;

zastaralost a nekomplexnost relevantních dat a informací v analytické části;
cíle jsou často formulovány velmi obecně a mají charakter pouhých proklamací;
materiály neobsahují přehled finančních nástrojů/zdrojů pro realizaci cílů;
nejsou přesně definovány indikátory pro monitoring a odpovědnost za naplňování cílů, resp. návrh managementu;
dokumenty nejsou často realistické a realizovatelné;
pro pracovní charakter nebo neúplnost materiálů nebylo v některých případech možné vůbec provést kompletní hodnocení;
byla zjištěna absence některých kompletních a komplexních sektorových strategických materiálů na úrovni kraje;
na této úrovni mají nejlepší hodnocení koncepční dokumenty pro oblast zdravotnictví, které obsahují téměř všechny důležité části; jejich realizovatelnost je ovšem velmi závislá na míře a kvalitě spolupráce a na úkolování jiných organizací –chybí soběstačnost v naplňování cílů;
Strategii rozvoje Libereckého kraje i další dokumenty je nutné aktualizovat; doplnit do nich konkrétní strategické cíle a opatření, finanční rámec, kapacity a odpovědnost;
Program rozvoje Libereckého kraje uvádí podrobný seznam zdrojů financování, avšak cíle jsou většinou nekonkrétní a obecné, chybí kvantifikace a termíny plnění jednotlivých cílů; Program rozvoje kraje plní především funkci dokumentu definujícího priority pro přípravu projektů, na jejichž realizaci bude možné čerpat prostředky z veřejných rozpočtů i z finančních nástrojů strukturální politiky EU.

Teze vyplývající ze zhodnocení posuzovaných dokumentů z hlediska kritérií udržitelného rozvoje (Úroveň 2):
	většina materiálů se snaží formulovat dlouhodobé vize;

mezigenerační a meziregionální solidarita není zmíněna vůbec nebo jen okrajově, výjimkou jsou strategické a koncepční materiály pro oblast vzdělávání;
úzce zaměřené strategické materiály neuvažují dostatečně o vztazích a souvislostech s ostatními sektory;
pokud není princip předběžné opatrnosti přímo zmíněn, často se objevuje alespoň ve formě preventivních opatření;
pokud je to relevantní, často v dokumentech absentuje odůvodněná provázanost všech pilířů udržitelného rozvoje; tedy provázanost ekonomické, sociální a environmentální oblasti;
některá řešení specifických dokumentů jsou v přímém rozporu s ochranou životního prostředí a zachováním přírodních zdrojů;
i vzhledem k hraničnímu charakteru Libereckého kraje není v dokumentech řešena přeshraniční i meziregionální spolupráce;
snaha zapojit do přípravy materiálů veřejnost nebo její zástupce je nedostatečná; často je uplatňována až po zpracování dokumentů;
zapojení veřejnosti do rozhodování je proklamativní nebo není bráno vůbec v úvahu, prostor pro uplatňování procesů místních Agend 21 je nedostatečný;
z posuzování vyplývá nutnost zpracovat Komunikační strategii Libereckého kraje;
cíle jsou často obecné a proklamativní; není stanovena odpovědnost za jejich naplňování;
pokud existuje souvislost a je to relevantní chybí konkrétní environmentální cíle;
nejsou uvedeny žádné ekonomické nástroje pro uplatňování principu znečišťovatel platí a pro další principy udržitelného rozvoje;
princip subsidiarity je v dokumentech zapracován velmi marginálně;
finanční zdroje a kapacity pro realizaci cílů nejsou uvedeny vůbec nebo velmi obecně;
sady indikátorů, pokud jsou uvedeny, bývají často bez souvislostí a nemají dostatečnou vypovídající hodnotu; výjimkou jsou již zmíněné koncepční a strategické materiály pro oblast zdravotnictví a vzdělávání.

Teze vyplývající ze zhodnocení posuzovaných dokumentů z hlediska principů udržitelného rozvoje (Úroveň 3):
	posuzované materiály neuspokojivě promítají odpovědnost vůči budoucím generacím, objevuje se rezerva v zakomponování mezigenerační solidarity;

integrace ekonomických, sociálních a environmentálních cílů je většinou nedostatečná;
účast veřejnosti na plánování a rozhodování je nejlépe řešena ve Strategii rozvoje Libereckého kraje; největší slabinou v oblasti participace a konsensu je obecně definování odpovědnosti, komunikace a informovanost a osvěta veřejnosti;
pokud je to relevantní, je princip ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů v dokumentech promítnut; míra jeho provázanosti se ovšem značně liší;
návrh managementu, organizace a řízení není v dokumentech zapracován a je jednou z nejslabších článků strategických a koncepčních dokumentů; výjimkou jsou materiály pro oblast vzdělávání.

Výsledky kvalitativních sociologických průzkumů: expertní rozhovory a dotazníkové šetření se stakeholders
Z provedených expertních rozhovorů a navrácených dotazníků elektronického šetření se stakeholders vyplývá obecně velmi malý zájem o problematiku udržitelného rozvoje. Tím existuje nízká povědomost o celé koncepci udržitelného rozvoje mezi nominovanými odborníky. Udržitelný rozvoj v rámci Libereckého kraje nepatří mezi prioritní témata. Existuje velká neznalost koncepčních a strategických materiálů kraje i u skupin, u kterých se znalost považuje za samozřejmou.
V souvislosti s výsledky dotazníkového šetření se stakeholders je nutné si uvědomit, že odpovídala pouze část oslovených, která má o tuto problematiku zájem. Tím jsou výsledky pozitivně ovlivněné směrem k udržitelnému rozvoji. Ve skutečnosti však situace není tak příznivá.
Experti: znalci/odborníci zabývající se alespoň jednou z oblastí udržitelného rozvoje
Stakeholders: podílníci/zástupci zájmových skupin

Z jednotlivých bloků otázek vyplývá:
A) Hodnocení současné situace v Libereckém kraji
	odborníci i stakeholders nepovažují současný stav Libereckého kraje za dlouhodobě udržitelný;
	za nejkritičtější oblasti shodně považují ekonomický rozvoj a oblast infrastruktury; odborníci navíc uvádějí oblast lidských zdrojů a stakeholders oblast zemědělství a venkova;

obě skupiny nepovažují v časovém horizontu 10 let změnu rozvoje kraje k dlouhodobé udržitelnosti za reálnou;
jako hlavní překážky změny rozvoje směrem k udržitelnosti uvádějí nedostatek politické vůle a nedostatek finančních prostředků; odborníci vidí problém zejména v právní úpravě;
podle odborníků v Libereckém kraji existují pozitivní příklady, které napomáhají směrem k udržitelnosti; nejvíce citován byl příklad obce Jindřichovice pod Smrkem, která má zpracovanou vlastní koncepci udržitelného rozvoje;

B) Spolupráce místní veřejné správy s občanskou společností
	za hlavní pomoc ze strany státní správy odborníci uvádějí transparentní legislativu a větší daňové příjmy samosprávám; stakeholders uvádějí především finanční podporu a kvalitnější komunikaci;

obě skupiny uvádějí, že za prioritu v konkrétní pomoci od krajské správy očekávají promyšlenou dotační politiku a pomoc při motivaci investičním záměrům;
od obcí se v prosazování a uplatňování principů udržitelného rozvoje očekává zejména úzká a konkrétní spolupráce s cílem vytváření mikroregionů a pomoc při informovanosti a osvětě veřejnosti o dané problematice.

C) Posouzení Strategie rozvoje Libereckého kraje
	odborníci zpravidla neznají strategické cíle ani návrhy opatření tohoto koncepčního dokumentu; stakeholders je naopak zpravidla znají;

odborníci i stakeholders se domnívají, že stanovené strategické cíle jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje,;u odborníků tato odpověď nebyla tak jednoznačná; 
stakeholders i odborníci mají výhrady k přílišné obecnosti formulace uvedených cílů, odborníci zejména k cílům oblasti odpadového hospodářství a dopravy, stakeholders k cílům oblasti rozvoje infrastruktury, kterou obě skupiny shodně považují za nejkritičtější;

D) Posouzení Programu rozvoje Libereckého kraje
	odborníci zpravidla neznají strategické cíle ani návrhy opatření tohoto koncepčního dokumentu; stakeholders je naopak zpravidla znají;

odborníci i stakeholders se domnívají, že stanovené strategické cíle jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje;
	jako nedostatky uvádějí odborníci i stakeholders obecnost dokumentu a mají výhrady především k oblastem infrastruktury, dopravy a problematice životního prostředí.

E) Posouzení Územně-plánovací dokumentace
	odborníci ani stakeholders zpravidla neznají územně-plánovací dokumentaci a nemohou posoudit její vztah udržitelnému rozvoji;

odborníci a stakeholders, kteří tuto dokumentaci znají uvádějí, že je v souladu s principy udržitelného rozvoje;
v územně-plánovací dokumentaci odborníci i stakeholders negativně hodnotí především uvedená dopravní řešení.

F) Prioritní a strategické cíle udržitelného rozvoje Libereckého kraje
	za prioritní pro ekonomickou oblast uvádějí shodně odborníci i stakeholders rozvoj podnikatelských aktivit šetrných k životnímu prostředí a podporu malých a středních podniků v souvislosti s vytvářením nových pracovních míst;

v oblasti kvality života uvádějí obě skupiny respondentů shodně zvýšení kvality života obyvatel Libereckého kraje, zlepšování zdravotní a sociální péče a snížení míry sociálního vyloučení;
v oblasti infrastruktury uvádějí obě skupiny shodně především vytváření programů postupné rekonstrukce a modernizace regionální silniční a železniční sítě; experti preferují omezení dopravní potřeby přímo u zdroje a stakeholders dořešení kanalizace a čištění odpadních vod;
pro obast životního prostředí uvádějí obě skupiny implementaci udržitelného rozvoje do nově zpracovávaných územních a rozvojových plánů obcí a zpracování a realizaci akčních plánů ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje na téže úrovni;
v oblasti rozvoje venkova, lesnictví a multifunkčního zemědělství uvádějí experti jako prioritu zvýšení rozlohy ploch s aplikací postupů ekologického zemědělství a zvýšení rozlohy ploch určených k pěstování energeticky využitelných plodin; stakeholders považují za prioritu vytvoření nových pracovních příležitostí na venkově s využitím lokální a regionální produkce a podporu rozvoje podniků navazujících na lesnickou produkci; obě skupiny respondentů se dále uvádějí podporu odvětví rostlinné a živočišné zemědělské produkce.

G) Udržitelný rozvoj v praxi
	jako největší překážku bránící naplňování udržitelného rozvoje na úrovni regionů uvádějí obě skupiny nedostatek finančních prostředků, nedostatek politické vůle a absenci příslušných právních úprav; stakeholders uvádějí i absenci reálné koncepce udržitelného rozvoje na úrovni státu;

potenciál Technické univerzity v Liberci vidí odborníci především v provádění statistických průzkumů, jejich vyhodnocování a monitorování situace v oblasti udržitelného rozvoje, stakeholders ho vidí především v provádění osvěty, vzdělávání a šíření informací směrem k veřejnosti;
odborníci i stakeholders se domnívají, že občané mohou pomoci udržitelnému rozvoji jejich regionu, především změnou svého chování, osobní angažovaností, změnou svých spotřebních vzorců a zodpovědným přístupem k životnímu prostředí.
Výsledky kvantitativního sociologického průzkumu veřejnosti/domácností Libereckého kraje
Z analýzy kvantitativního sociologického průzkumu obyvatel Libereckého kraje vyplývají následující teze veřejného mínění.
1) pro oblast ekonomického rozvoje
	veřejnost si do budoucna nepřeje podporu těžebního a těžkého průmyslu a naopak preferuje podporu sektoru služeb a cestovního ruchu a ekologického zemědělství;

tradiční textilní a sklářský průmysl by měl být podporován, ovšem nikoliv za každou cenu, neprosperující podniky by neměly být uměle podporovány;
pro příliv investic do regionu považuje veřejnost za klíčové: propagaci regionu na národní a mezinárodní úrovni a kvalitní infrastrukturu;
více než polovina dotazovaných se domnívá, že blízkost hranic s Německem a Polskem je nedostatečně využívána pro příliv finančních prostředků do regionu;
veřejnost považuje nezaměstnanost v kraji za vysokou, možnost rekvalifikace a doškolování, podporu nových podnikatelských aktivit a možnost získávání financí z jiných zdrojů než z rozpočtů obcí, měst a kraje za nedostatečnou; o hospodaření měst a obcí převládá negativní mínění;
za prioritu v oblasti infrastruktury považují investice směřující ke zkvalitnění silnic II. a III. třídy a místních komunikací a následně řešení vodovodních a kanalizačních systémů;
převážná část veřejnosti se domnívá, že ekologicky šetrné výrobky a služby by měly být daňově zvýhodněny;
větší část veřejnosti dává přednost ekologicky šetrným výrobkům i přes jejich vyšší cenu;
většina obyvatel používá k dopravě především osobní automobil, který lidé na venkově upřednostňují z důvodu absence jiné alternativy dopravy, ve městech je to naopak z důvodů úspory času a většího pohodlí;
zhruba polovina dotazovaných předpokládá, že se jejich životní standard v průběhu následujících let spíše nezmění; se zhoršením počítají spíše lidé ekonomicky neaktivní, nezaměstnaní, důchodci a ženy středních a starších generací;
v předpokladu stability existujících pracovních míst převažuje u obyvatel Libereckého kraje spíše optimismus, v delších časových intervalech se poměr vyrovnává;
veřejnost vidí spíše problém v nabídce nových pracovních příležitostí.

2) pro socio-kulturní obast
	většině dotazovaných neschází v regionu zdravotně-sociální služby a zdají se jim dostupné a kvalitní, nejméně příznivá je dostupnost a kvalita specializovaných lékařů;
	veřejnost zpravidla pokládá prevenci u celé řady onemocnění za dostatečnou; jako spíše nedostatečnou uvádí prevenci sociálně-patologických jevů a alergických onemocnění;

větší část veřejnosti se snaží žít podle zásad zdravého životního stylu;
jako impuls ke zvýšení porodnosti je nejčastěji uváděna finanční podpora mladých rodin s dětmi a podpora bydlení;
v oblasti bydlení uvádí veřejnost jako prioritu snížení vysokých výdajů na bydlení a zvýšení počtu dokončených nových bytů;
stěhování z měst na venkov a z venkova do měst obyvatelé kraje zpravidla neplánují; o stěhování uvažuje každý osmý obyvatel kraje; nejméně o stěhování uvažují lidé z nejmenších obcí do měst než lidé z měst na venkov;
dostupnost všech stupňů škol považují obyvatelé kraje za velmi nebo spíše dobrou, kvalitu vzdělávacích institucí a možnost volnočasových aktivit spíše za dobrou;
obyvatelé kraje většinou nedokáží posoudit, zda vzdělávací systém efektivně reaguje na požadavky trhu práce; skoro polovina dotazovaných si ovšem myslí, že nereaguje efektivně a včas;
veřejnost se domnívá, že spíše nedochází k dostatečnému začleňování menšinových skupin do života celé společnosti;
veřejnost je obecně spokojena se součastnými možnostmi trávení volného času v Libereckém kraji;
úroveň péče o kulturní památky je podle většiny obyvatel dostatečná;
obyvatelé kraje soudí, že potenciál kraje z hlediska možnosti rozvoje cestovního ruchu je velmi dobrý.

3) pro environmentální oblast
-	třetina obyvatel kraje soudí, že chráněná území jsou pro region přínosem a další více než třetina jejich existenci respektuje;
-	polovina obyvatel Libereckého kraje považuje zdroje informací o důvodech ochrany přírody a krajiny za dostatečné;
-	více než polovina obyvatel se domnívá, že je žádoucí další rozšiřování zvláště chráněných území v Libereckém kraji;
-	mezi priority ve využívání investic ochrany životního prostředí veřejnost uvádí oblast ochrany přírody a krajiny, ochrany vod a ekologického využití odpadů;
-	více než polovina obyvatel uvádí, že využívá přírodní prostředí Libereckého kraje k trávení svého volného času; pouze nepatrná část tak činí výjimečně nebo vůbec;
-	občané jsou zpravidla spokojeni s kvalitou všech složek životního prostředí v okolí jejich bydliště; nejlépe hodnotí kvalitu přírody a krajiny v okolí obce/města a obecní a městskou zeleň; nejhůře hodnotí dopravní situaci;
-	spokojenost občanů s kvalitou životního prostředí ovšem zpravidla klesá s velikostí obce, ve které žijí, ve městech hodnotí kladněji přítomnost kanalizace a čištění odpadních vod; v malých obcích je nejpříznivěji hodnocena kvalita přírody a krajiny v okolí;
-	mezi hlavní problémy životního prostředí na úrovni obce/města a okresu, kde žijí, uvádějí občané zejména intenzitu a řešení dopravy a s tím související zhoršenou kvalitu ovzduší a hluk; dále uvádějí problémy s řešením odpadového hospodářství a existenci černých skládek; na úrovni kraje jsou nejvýznamnější problémy a rizika souvisí s průmyslovou činností;
-	většina obyvatel kraje uvádí, že preferuje energeticky úsporné spotřebiče, snaží se důkladně izolovat obytné prostory, šetří vodou a energií; většina obyvatel kraje uvádí, že nevyužívá a neplánuje využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie;
-	tři čtvrtiny obyvatel kraje uvádí, že třídí odpad, zejména plasty, papír a sklo; ti kteří netřídí uvádějí za hlavní důvod absenci separátních kontejnerů;
-	převážná část občanů uvádí, že dění v oblasti životního prostředí nesleduje a žádných konkrétních akcí se k této problematice neúčastní; pouze 6% obyvatel uvádí aktivní účast;
-	občané Libereckého kraje většinou nemají představu o pojmu udržitelný rozvoj.



4) pro veřejnou správu
-	obyvatelé kraje se domnívají, že prioritou krajského úřadu a volených orgánů kraje by mělo být především řešení nezaměstnanosti a bydlení;
-	spolupráci institucí veřejné správy hodnotí kladně téměř polovina obyvatel kraje; za špatnou až velmi špatnou ji hodnotí méně než polovina občanů;
-	zhruba polovina obyvatel se nezapojuje aktivně do veřejného života; polovina se ho účastní převážně formou voleb a komunikací s úřady (připomínky, dotazy, žádosti, apod.);
-	mezi občany převládá názor, že nemůžou ovlivňovat veřejnou správu a podílet se na rozhodovacím procesu;
-	rezervy ve fungování veřejné správy vidí občané především v komunikaci a jejich informovanosti;
-	většina obyvatel si myslí, že by mělo dojít do budoucna k posílení pravomocí místní samosprávy;
-	za priority rozvoje venkova považují občané především vytváření nových pracovních míst na venkově, zvyšování atraktivity venkova jako místa pro život mladých rodin.

Přehled existujících procesů místní Agenda 21 v Libereckém kraji
Místní Agenda 21 (MA 21) je program pro uplatnění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Vychází z požadavku celistvosti přístupu k rozvoji a vyváženého zastoupení všech jeho aspektů - ekonomického, sociálního a environmentálně šetrného. Mezi jeho základní principy patří participace občanů a skupin na rozhodování o veřejných záležitostech, veřejné řešení problémů a partnerství, neboli co nejširší, dlouhodobá a pozitivní diskuse mezi úřady, samosprávou, soukromými podniky, nevládními organizacemi a občany. Místní Agenda 21 má původ v dokumentu Agenda 21, v kapitole 28 „Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy 21“, který byl schválený Světovým summitem o životním prostředí a rozvoji v Riu 1992 (UNCED). Česká republika se jako signatář Agendy 21 zavázala programy MA 21 uplatňovat.

V Libereckém kraji v minulosti probíhalo a stále probíhá několik projektů, v souvislosti s nimiž lze hovořit o programu místní Agenda 21 (MA 21). Společným jmenovatelem těchto projektů je podpora místního udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných. Setkáváme se zde s aktivitami a projekty značně rozdílnými co se týká typu i kvality, a na různých úrovních správy.

Na úrovni regionu úspěšně usiluje o rozvoj MA 21 již několik let Společnost pro Jizerské hory, která v rámci svých komunitních projektů pomáhá budování partnerství mezi státní správou, samosprávami, podnikatelským sektorem a nevládními organizacemi. K oživení oblasti přispěla tato organizace zejména podporou výstavby cyklostezek (Pohodová, Pašerácká atd.) a navazujících akcí souvisejících s rozvojem cykloturistiky, výchovou k udržitelnému rozvoji a odpovědným přístupem k místním přírodním hodnotám. V současné době je na Frýdlantsku vybudováno 330 km cyklotras, se zahušťováním sítě se v blízké budoucnosti nepočítá. Na jejich údržbě se podílí Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje. 

Každoroční a oblíbenou akcí konanou pod patronací Společnosti pro Jizerské hory je projekt „Ukliďme Jizerky“. V minulosti společnost organizovala ve spolupráci s několika obcemi Frýdlantského výběžku (např. s obcí Višňová) řadu úspěšných aktivit pod souhrnným názvem „Smědá – naše řeka“, které měly zlepšit špatný stav řeky a změnit lhostejný přístup lidí k ní. Realizací projektu Čistá Nisa obec Višňová aktivně přispěje ke zlepšení kvality vody v řece Smědé (akce Čistá Nisa) a současně dojde i ke zvýšení ekologického povědomí veřejnosti. Nový projekt organizace zaměřený na participaci občanů a MA 21 nese název „Interpretace místního kulturního, historického a přírodního dědictví na Frýdlantsku jako nástroj zapojování veřejnosti“.

Mikroregion sdružující obce Jindřichovice pod Smrkem, Horní Řasnice, Dolní Řasnice a Krásný les přijal formou schválení zastupitelstev na společném veřejném zasedání energetickou koncepci mikroregionu. Pověřená obec Jindřichovice pod Smrkem navíc přijala zásady MA 21 jako směrnici pro rozhodovací procesy obecního zastupitelstva i tvorbu územně plánovací dokumentace. Neplaceným koordinátorem MA 21 se stal starosta Jindřichovic.

V souladu s  koncepcí energeticky soběstačného regionu rozběhl mikroregion program využití obnovitelných zdrojů (OZE) pro výrobu energie. V květnu 2003 byly spuštěny dvě moderní větrné elektrárny, v současné době funguje v obci kotelna na biomasu, která vytápí místní obecní úřad, školu, knihovnu, turistickou ubytovnu a jeden pavilon domova důchodců.
Navazující aktivitou bylo v roce 2004 otevření Ekologického informačního centra, jehož cílem je vytvoření zázemí pro poskytování informací veřejnosti a zejména dětem o využívání OZE a dalších rozvojových ekologických a energetických projektech na území obce a regionu. V centru, které je provedeno jako srub, by se do budoucna měly formou exkurzí a seminářů vzdělávat nejen české děti a dospělí, ale i děti z blízkých přeshraničních škol v Německu a Polsku.

Na svažité stráni s výhledem na severní stranu Jizerských hor vybuduje město Jindřichovice pod Smrkem nízkoenergetické rodinné domky k trvalému bydlení. Cílem tohoto projektu je otevřít oblast přistěhovalcům, kteří hledají čisté životní prostředí, dostatek životního prostoru a alternativu k uspěchanému způsobu velkoměstského života. Ve výstavbě je první z deseti plánovaných domů.

Statutární město Liberec vyslovilo podporu konceptu MA 21 v minulosti opakovaně, poprvé v roce 2000 impulsem ke vzniku pracovní skupiny pro Agendu 21 pracující v rámci Magistrátu města Liberce. Podpořil také rozvoj místních nevládních organizací – konkrétně vybudováním tzv. Centra občanských iniciativ. Oblibu Libereckých občanů si každým rokem získávají i velké zábavně-osvětové akce typu Den Země, Den bez aut nebo Den stromů, spojený s výsadbou nových převážně listnatých sazenic stromků. Některé z vyjmenovaných akcí se každoročně odehrávají i na jiných místech v Libereckém kraji

V roce 2003 se Mikroregion Podralsko stal členem Národní sítě zdravých měst ČR a přihlásil se k realizaci postupů místní Agenda 21.

3.5		SWOT analýza udržitelného rozvoje Libereckého kraje

EKONOMICKÝ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Kvalitní menší a střední podnikatelská vrstva;
F	Stabilní postavení velkých podniků v Libereckém kraji;
F	Silný zpracovatelský průmysl;
F	Poměrně stabilní trh práce založený na rozmanitosti ekonomických činností;
F	Vhodné přírodní a kulturní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.

SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Koncentrace ekonomické činnosti a zaměstnanosti v centrech kraje, zejména v Liberci, periferní oblasti jsou oslabeny;
F	Nedostatečný rozvoj doplňkových služeb v cestovním ruchu;
F	Silné zaměření ekonomiky na automobilový průmysl;
F	Velký rozsah a počet nevyužívaných, zdevastovaných ploch a objektů („brownfields“) postižených starými ekologickými zátěžemi a jejich obtížná revitalizace;
F	Nekvalitní existující (doprava) a nedostatečně rozvinutá (informace, komunikace) infrastruktura kraje;
F	Nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce v některých oborech v souvislosti s kvalifikací pracovních sil a nízké společenské i ekonomické ohodnocení tradičních řemeslných a zemědělských činností.



EKONOMICKÝ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

PŘÍLEŽITOSTI

Liberecký kraj
F	Zachovalost a rozmanitost přírodního dědictví regionu dává možnost pro širší rozvoj podnikání v oblasti udržitelného cestovního ruchu a navazujících odvětví, tento aspekt je posílen přítomností hranic s Polskem a Německem;
F	Rozvoj výzkumné a vývojové činnosti související s potenciálem Technické univerzity v Liberci;
F	Vývoj a zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí;
F	Značný ekologický potenciál velké části kulturní krajiny naskýtá příležitost pro rozvoj ekologického a energetického zemědělství a agroekoturistiky;
F	Dobrá východiska pro další rozvoj a zvýšení prestiže tradičních řemesel (sklářství, bižuterie, textilní průmysl - podpora místní výroby);
F	Kvalitně připravené projekty a efektivní využívání finančních nástrojů EU a EHP (Strukturální fondy, Fond soudržnosti, Finanční mechanismy EHP a Norska).
RIZIKA

Liberecký kraj
F	Možné strukturální problémy ve sklářském průmyslu;
F	Zastavení či zpomalení procesu restrukturalizace zemědělství;
F	Hrozba útlumu odvětví skla a bižuterie na světových trzích;
F	Potenciální růst nezaměstnanosti v případě útlumu textilního, sklářského, resp. automobilového průmyslu;
F	Pomalá nebo neefektivní revitalizace velkého množství nevyužívaných zdevastovaných ploch a objektů, včetně pomalé sanace starých ekologických zátěží, preference investičních záměrů na "zelené louce";
F	Podpora investic do výrob s nízkou přidanou hodnotou práce, automatizované technologie velkých podniků mohou vést ke značnému snížení počtu pracovních míst v regionu;
F	Navyšování individuálních přeprav po silniční dopravě;
F	Přetěžování absorpčních návštěvních kapacit stávajících rekreačních a turistických center a zachovalých přírodních lokalit a oblastí regionu.



SOCIO-KULTURNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Klesající trend celkové úmrtnosti, prodlužující se střední délka života a příznivý průměrný věk obyvatel kraje;
F	Onemocnění alergiemi je nižší ve srovnání s průměrem ČR;
F	Dobrá dostupnost i dostatečná kapacita a vybavenost zařízení akutní i následné zdravotní péče;
F	Relativně velká nabídka sociálních služeb včetně provozování alternativních služeb a krizových a specializovaných poraden;
F	Liberecký kraj patří mezi kraje s nejvyšším průměrným celkovým čistým měsíčním příjmem domácností;
F	Spokojenost obyvatel kraje s vlastním bydlením je vyšší než v ostatních krajích ČR.
SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Výrazné snížení porodnosti;
F	Úmrtnost na nádorová onemocnění a úmrtnost na úrazy a otravy jsou v kraji vyšší než celorepublikový průměr, roste počet vrozených vývojových vad, alergických onemocnění a onemocnění nervového systému;
F	Nárůst rizikových faktorů životního stylu (kouření v domácnostech se vyskytuje u 50% rodin);
F	Problémy v provázanosti sociálního systému a zdravotnictví s ostatními sektory (ekonomika, životní prostředí);
F	Nedostatečná podpora a rozvoj existujících alternativních a terénních sociálních služeb (preference ústavních zařízení);
F	Zastaralý bytový fond v kraji;
F	Vysoké výdaje na bydlení;
F	Sociální problémy spojené s životem na venkově, nízká prestiž a sociální standard obyvatel zejména venkovského prostoru.


SOCIO-KULTURNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

PŘÍLEŽITOSTI

Liberecký kraj
F	Důraz na všechny stupně prevence, zejména u nádorových onemocnění, onemocnění oběhové soustavy a alergických onemocnění;
F	Podpora zdraví a  zdravého životního stylu;
F	Prevence sociálně patologických jevů podporou programů volnočasových aktivit, včetně sportovních aktivit;
F	Využití integrovaného komunitního plánování sociálních služeb;
F	Zvyšování ekonomické aktivity starších občanů;
F	Efektivní populační politika kraje, včetně zajištění dostupného bydlení pro rodiny s dětmi;
F	Řešení sociálněekonomických problémů kraje aktivní politikou zaměstnanosti;
F	Integrace všech minoritních skupin obyvatelstva;
F	Rozvoj projektů tzv. sociální ekonomiky zejména v menších obcích.
RIZIKA

Liberecký kraj
F	Neschopnost dostatečně rychle reagovat na proces stárnutí obyvatelstva;
F	Nedostatečná role prevence v rámci zdravotní péče, nedostatek středního zdravotního personálu;
F	Nízká efektivita sociálních služeb;
F	Pomalá rekvalifikace pracovníků z regionálně specifických útlumových oblastí zemědělství a průmyslu;
F	Rostoucí počet příjemců dávek sociální péče;
F	Nárůst sociálně patologických jevů;
F	Pomalá obnova staré bytové zástavby a snižující se počet dokončených nových bytů;
F	Daňové a legislativní úpravy vedoucí k útlumu zejména malého podnikání.



SOCIO-KULTURNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Dostupnost předškolního vzdělávání a podpora základních škol v menších obcích;
F	Uměleckoprůmyslové a sklářské školství vzniklé na základě poptávky místní výroby a tradičních řemesel;
F	Existence Technické univerzity v Liberci;
F	Významný počet památkově chráněných území, bohatý památkový fond (sakrální památky, lidová architektura) a velký počet  nalezišť historického osídlení v kraji;
F	Velká koncentrace přírodního bohatství (NP, CHKO);
F	Síť kulturních a sportovních zařízení v kraji včetně nabídky souvisejících služeb;
F	Činnost spolků a občanských sdružení (kultura, sport, vzdělávání, volnočasové aktivity);
F	Poloha regionu u hranic s Polskem a Německem příznivě ovlivňuje podíl zahraničních návštěvníků preferujících vícedenní turistické pobyty.
SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva kraje než je průměr ČR;
F	Nedostatečné jazykové znalosti absolventů ZŠ, SŠ a VŠ;
F	Nízká účast obyvatel kraje na terciárním vzdělávání;
F	Vysoký podíl nekvalifikovaných učitelů na základním a středním stupni vzdělávací soustavy;
F	Nesoulad požadavků trhu práce se zaměřením vzdělávací soustavy;
F	Vysoké náklady ZŠ v přepočtu na 1 žáka
F	Špatný technický stav a nevhodné využívání kulturních památek;
F	Nedostatečná základní a doplňková infrastruktura cestovního ruchu, včetně služeb;
F	Absence destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu.


SOCIO-KULTURNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

PŘÍLEŽITOSTI

Liberecký kraj
F	Provázanost aktivit Technické univerzity v Liberci s potřebami sociální a ekonomické sféry;
F	Růst vzdělanosti obyvatel kraje a přizpůsobování vzdělávání na všech úrovních potřebám trhu práce;
F	Tendence pro další rozvoj kulturního a sportovního života v kraji a tím i pro rozvoj cestovního ruchu, zajištění rychlé obnovy a kvalitního udržování sportovišť, kulturních a historických památek;
F	Rozvoj lázeňské, zdravotní a kongresové turistiky vzhledem ke kvalitním přírodním podmínkám;
F	Využívání objektů školských zařízení k mimoškolním aktivitám (kultura, sport terciární vzdělávání);
F	Interpretace kulturního a jiného místního dědictví.
RIZIKA

Liberecký kraj
F	Pokračující pokles počtu žáků základních škol a studentů některých středních škol (uzavírání škol hlavně v malých obcích, zhoršování regionální dostupnosti škol);
F	Nedostatečné uplatňování absolventů SŠ, VOŠ, VŠ na trhu práce;
F	Nedostatečná propagace nejen památek, ale i opomíjených atraktivit po celém regionu (jednostranně zaměřený zájem návštěvníků a cestovních kanceláří, kulturní služby nabízené pouze ve větších sídlech);
F	Pomalá a nedostatečná obnova a údržba některých historických objektů i zastaralých kulturních a sportovních zařízení, malá spoluúčast samospráv;
F	Pokles zájmu všech generačních skupin obyvatelstva o sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací volnočasové aktivity;
F	Masivní cestovní ruch spojený s místním poškozením území.


ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Velký podíl zvláště chráněných území na celkové rozloze kraje
F	Velký počet přirozených či přírodě blízkých ekosystémů a velká celková výměra lesních půd;
F	V porovnání s ostatními regiony nízká úroveň znečištění ovzduší, zejména emisemi vyprodukovanými přímo v kraji;
F	Vyšší jakost povrchových a podzemních vod v porovnání s ostatními regiony;
F	Velký počet obcí s veřejným vodovodem a vybavenost hlavních center regionu veřejnou kanalizací a dostatečně účinnými ČOV;
F	 Dostatečná výměra zemědělské půdy s potenciálem pro rozvoj péče o krajinu v rámci primárního sektoru;
F	Nízká produkce odpadů v porovnání s ostatními regiony a dostatečná kapacita zařízení pro jejich zneškodňování;
F	Aktivní environmentálně orientované nevládní organizace všech typů.
SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Špatná spolupráce a konflikty mezi managementem chráněných území a zástupci obcí;
F	Nízký podíl pořízených investic na ochranu životního prostředí, zejména pro oblast ochrany přírody a krajiny;
F	Značný rozsah poškozených lesních ekosystémů, nevyhovující druhová skladba i věková a prostorová struktura lesních porostů (nízký podíl listnatých porostů, malý počet výběrových stromů);
F	Platný územní plán nemá 109 z 215 obcí kraje (31.12.2004);
F	Významný podíl dopravy a kategorie malých zdrojů (REZZO 3) na celkovém znečišťování ovzduší, významné zdroje emisí těžkých kovů a vyšší měrné emise na obyvatele u pevných látek a těkavých organických sloučenin;
F	Nízký podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů, malý počet obcí s veřejnou kanalizací, nízký podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci a ČOV;
F	Velká rozloha neobhospodařovaných zemědělských půd a malý podíl ekologického a energetického zemědělství;
F	Velký počet ploch se starými ekologickými zátěžemi a rostoucí podíl zastavěného území;
F	Zvyšující se produkce odpadů a jejich nedostatečné předcházení jejich vzniku, nízký podíl separace, recyklace i materiálového, energetického a jiného využití;
F	Nedostatečné systémové úspory energií a vody, malé využití alternativních energetických zdrojů.


ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

PŘÍLEŽITOSTI

Liberecký kraj
F	Zvýšení rozlohy zvláště chráněných území realizací environmentálních opatření plynoucích ze závazků ČR vůči EU (Natura 2000);
F	Vytváření nových pracovních příležitostí v primárním sektoru (oblast péče o kulturní krajinu), v rámci odpadového hospodářství a při sanacích starých ekologických zátěží i realizaci environmentálních opatření (ÚSES, protipovodňová opatření, revitalizace říčních systémů, zvyšování retenčních schopností krajiny a obnova jejích ekologických funkcí);
F	Rozvoj "zeleného" podnikání, služeb a spotřeby;
F	Rozvoj ekologického a energetického zemědělství a environmentálně šetrného turismu (agroekoturistika);
F	Upřednostnění šetrných způsobů dopravy, propojení celého území sítí turistických stezek a cyklotras s návazností na okolní regiony a zahraničí;
F	Rozvoj systému vzdělávání k udržitelnému rozvoji a ekologizace veřejné správy;
F	Důraz na materiálové a energetické využití odpadů oproti jejich skládkování;
F	Důsledné zavádění principu eko-efektivity vedoucí k energetickým a surovinovým úsporám;
F	Vypracování environmentální politiky Libereckého kraje.

RIZIKA

Liberecký kraj
F	Rostoucí fragmentace krajiny v důsledku realizace nových liniových staveb dopravní infrastruktury;
F	Rostoucí tlak na krajinu a ekosystémy v chráněných územích v důsledku předimenzovaného rozvoje ekonomických aktivit;
F	Pokračující trend nedostatečné péče o kulturní krajinu, zejména na Frýdlantsku a Českolipsku;
F	Územní plánování nerespektuje principy udržitelného rozvoje ani integrované ochrany životního prostředí;
F	Přetrvávající dálkový přenos znečišťujících látek ze sousedních států;
F	Ohrožení kvality podzemních a povrchových vod;
F	Rostoucí zábor zemědělských a lesních půd pro novou výstavbu;
F	Živelná výstavba zejména v blízkosti velkých měst („urban sprawl“);
F	Pomalá revitalizace nevyužívaných zdevastovaných ploch a objektů ("brownfields");
F	Pomalá a neefektivní sanace starých ekologických zátěží;
F	Nízká motivace k využití alternativních obnovitelných zdrojů energie, ke snižování energetické a surovinové náročnosti a k aplikaci BAT technologií.



SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Koncepční rozvojové dokumenty kraje byly posouzeny z hlediska principů udržitelného rozvoje;
F	První zkušenosti s komunitním plánováním;
F	Definování vlastních nedostatků a jejich analýza v Programu rozvoje Libereckého kraje - snaha o nápravu;
F	Využívání principu úspor formou sdružování prostředků a společnou realizací stanovených akcí;
F	Aktivní zájem kraje zlepšit komunikaci a spolupráci s veřejností při projednávání strategických a koncepčních dokumentů;
F	Zapojení obcí kraje do euroregionu Nisa a spolupráce s německými a polskými partnery;
F	V kraji úspěšně probíhají projekty místní Agendy 21 - Město Liberec, Frýdlansko, Višňová, Jindřichovice pod Smrkem, Mikroregion Podralsko byl přijat do Národní sítě zdravých měst, Liberecký kraj má ambice stát se "Zdravým krajem";
F	Mikroregiony Jilemnicko, Turnovsko, Semilsko, Českolipsko a Hrádecko prošly výcvikem komunitního plánování;
F	V rámci ČR unikátní vysoké zastoupení nadací s různě zaměřeným posláním.
SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Není tradice dlouhodobého koncepčního plánování a rozhodování z hlediska dlouhodobých dopadů;
F	Není zaběhlý systém posouzení přijímaných opatření (rozhodnutí, projektů, atd.) z hlediska jejich souladu s principy udržitelného rozvoje a nedochází k vyhodnocování dopadů těchto materiálů na udržitelný rozvoj Libereckého kraje;
F	Absence indikátorů udržitelného rozvoje, jejich sledování, vyhodnocování a zpětné vazby na přehodnocování již přijatých rozhodnutí;
F	Byrokratizace veřejné správy, přetíženost starostů a zastupitelstev místní samosprávy - nízká operativnost a pomalý postup v rozhodovacím procesu;
F	Značná zadluženost obcí;
F	Nedostatečné naplňování principů partnerství v komunitách;
F	Podmínky pro vytváření korupčního prostředí;
F	Malá spolupráce zainteresovaných institucí při implementaci existujících koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje venkova;
F	Nedostatečná propojenost tří hlavních oblastí života; ekonomické, sociální a environmentální;
F	Neexistuje management udržitelného rozvoje a odpovídající institucionální zabezpečení;
F	Nefunguje přenos relevantních informací z centrální a krajské úrovně na úroveň obcí (např. metodik) ani v rámci orgánů a resortů veřejné správy;
F	Není zaběhlý mechanismus umožňující rychlý a pohodlný přenos informací od občanů k orgánům státní správy a zastupitelům, tzv. zpětná komunikační vazba;
F	Neexistence komunikační strategie.




SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH

PŘÍLEŽITOSTI

Liberecký kraj
F	Udržitelný rozvoj je jednou z priorit Libereckého kraje, je zpracována Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje;
F	Vybudování a podpora celoplošného managementu udržitelného rozvoje Libereckého kraje;
F	Zavedení pravidelného sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje se zpětnou vazbou hodnocení přijímaných a realizovaných rozvojových opatření a projektů;
F	Prohloubení spolupráce krajské veřejné správy s obcemi a vyšší míra vzájemné spolupráce obcí a vytváření mikroregionů;
F	Stanovení priorit pro financování cílů udržitelného rozvoje v rozpočtech kraje a obcí;
F	Finanční podpora a pomoc při hledání finančních zdrojů pro střední a malé podnikatele;
F	Spolupráce, konzultace, metodická a odborná podpora  občanské společnosti;
F	Otevřená komunikace, podávání jasných a srozumitelných informací veřejnosti;
F	Semináře, školení, vzdělávání úředníků veřejné správy v oblasti udržitelného rozvoje;
F	Společný postup kraje a obcí vůči státu a Evropské unii;
F	Podpora udržitelného rozvoje v Evropské unii;
F	Větší míra aktivního zapojení veřejnosti do veřejného života i ve spolupráci s nevládními organizacemi;
F	Vypracování komunitního plánu Libereckého kraje;
F	Významná role obcí v mapování potřeb mikroregionů a možnost efektivního  řešení místních problémů.
F	Zapojení obcí a měst kraje do národní sítě zdravích měst a rozvoj místních Agend 21;
F	vypracování Komunikační strategie Libereckého kraje.

RIZIKA

Liberecký kraj
F	Nárůst byrokracie a malá pružnost regionální veřejné správy;
F	Nedostatečné prosazování požadavků právních norem;
F	Malá poptávka po pravidelné implementaci udržitelného rozvoje na úrovni obcí;
F	Neprofesionální přístup úředníků krajské a místní samosprávy při řešení konkrétních problémů;
F	Pokračující zadlužování obcí, nedostatečné využívání všech možností získávání finančních prostředků, neefektivní hospodaření obcí;
F	Vysoká míra závislosti obcí na státu a kraji;
F	Nenaplňování cílů koncepčních a strategických dokumentů;
F	Přetrvávající a narůstající podmínky pro korupční chování;
F	Nedostatek finančních prostředků pro realizaci opatření pomáhajících v zavádění principů udržitelného rozvoje do praxe.



4.		VIZE PRO LIBERECKÝ KRAJ


„Liberecký kraj v roce 2020 je regionem, který si lidé volí jako místo k životu a práci. Přispívá k tomu stabilní a pestrá nabídka pracovních příležitostí a vzdělávacích institucí, vysoká kvalita životního prostředí a služeb. Zájem o vzdělání občanů a vytváření přeshraničních partnerství přibližují Liberecký kraj k nejrozvinutějším evropským regionům. Občané Libereckého kraje se aktivně zapojují do plánování a rozhodování ve věcech veřejných. Významné přírodní bohatství činí region atraktivní pro rozvoj udržitelného turistického ruchu a ekologického zemědělství. Udržitelnost rozvoje je přímo úměrná míře konkurenceschopnosti regionu.“


