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• základní střednědobý dokument rozvoje územního obvodu kraje (zákon č.248/2000 Sb.)

• podklad pro regionální politiku kraje

• stanovuje hlavní cíle rozvoje kraje a cesty k jejich naplnění

• vytváří rámec pro projekty ucházející se o podporu z veřejných zdrojů

• vychází ze Strategie udržitelného rozvoje LK 2006 – 2020

• navazuje na dlouhodobý dokument 
Strategie rozvoje LK 2006 – 2020 schválený 
Zastupitelstvem Libereckého kraje 
v dubnu 2007 usnesením č. 122/07/ZK

• rozpracovává opatření ze Strategie rozvoje LK 
2006 – 2020 na úroveň aktivit

• navrhuje indikátory pro sledování
vývoje opatření

• hledá finanční zdroje pro realizaci aktivit
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Důvody zpracování

• programovací období Evropské unie 2007 – 2013

- nové strategické a programové dokumenty na úrovni EU, ČR

- rámec pro posuzování projektů a čerpání evropských finančních   

zdrojů

• nové trendy ve strategickém a programovém plánování EU a ČR

- zohledňování principů udržitelného rozvoje

• změny ve vývoji území LK

- potřeba analyzovat a reagovat na vývoj a změny v území



Program rozvoje LK v roce 2000

• vznik krajů ČR

Program rozvoje LK 2004 – 2006

• vstup ČR do EU

Program rozvoje LK 2007 – 2013

• nové plánovací období EU

• zohlednění principů udržitelného rozvoje – samostatný strategický cíl

• větší důraz na indikátory a monitoring – zda vývoj směřuje k správnému cíli

Přehled Programů rozvoje Libereckého kraje



SWOT analýza

silné stránky - slabé stránky – příležitosti - hrozby

po jednotlivých pilířích

• vazby na jednotlivá opatření a aktivity programu

• minimalizovat slabé stránky, využít silné stránky a příležitosti



Struktura strategických cílů
A. 

Dynamická a
konkurenceschopná

ekonomika

A.1 Zvýšení
konkurenceschopnosti  
ekonomiky a podpora 

podnikatelského prostředí

A.3 Využití funkcí
zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství

A.2 Podpora vědy, výzkumu 
a zavádění inovací

A.6 Rozvoj cestovního 
ruchu jako významného 
sektoru ekonomiky kraje

A.5 Rozvoj sektoru služeb

A.4 Podpora a rozvoj 
průmyslových odvětví

B.
Kvalitní a zdravé lidské

zdroje

B.2  Zvýšení
zaměstnatelnosti a 

zaměstnanosti obyvatel

B.1 Podpora celoživotního 
učení s důrazem na kvalitu 

života

B.3 Zajištění dostupnosti a 
kvality zdravotní a sociální

péče, podpora zdravého 
životního stylu

B.4  Podpora kulturních a 
sportovních zařízení a 

zájmové činnosti obyvatel

B.6 Zajištění dostupnosti a 
kvality bydlení, pracovního a 

veřejného prostředí

B.7 Zajištění bezpečnosti 
obyvatel a majetku

B.5 Péče o kulturní a 
kulturně-historické dědictví

C. 
Komplexní a kvalitní

infrastruktura

C.4 Zavádění a rozvoj 
informačních a 

komunikačních technologií

C.3 Průběžné budování a 
modernizace technické
infrastruktury včetně

alternativních 
energetických zdrojů

C.2 Optimalizace 
dopravních systémů včetně
jejich alternativ a zlepšení

dopravní obslužnosti

C.1 Průběžné zkvalitňování
dopravní infrastruktury a 

její optimalizace 

D.
Zdravé životní

prostředí bez zátěží

D.2 Předcházení a řešení
dopadů lidské činnosti na 
životní prostředí a zdraví

D.1 Snižování škodlivých 
vlivů na životní prostředí a 

zdraví obyvatel

D.3  Péče o krajinu, šetrné
využívání krajinného a 

přírodního potenciálu kraje

D.4 Posilování
ekologického povědomí

obyvatel

E.
Udržitelný rozvoj území

a občanské
společnosti

E.1 Rozvoj všestranné
spolupráce, včetně posílení
spolupráce meziresortní a 

přeshraniční

E.6 Zkvalitnění veřejné
správy

E.4 Koncepční řízení
rozvoje

E.5 Podpora rozvoje 
občanské společnosti

E.2 Rozvoj městských  
oblastí

E.3 Rozvoj venkovských 
oblastí



Struktura jednotlivých opatření

Stručný popis výchozí situace
stručný text obsahující zdůvodnění, proč je nutné tuto problematiku řešit, jaký je současný stav

Cíle opatření
vysvětlení, k čemu má opatření sloužit, co se od jeho naplňování očekává, jaký je cílový stav

Aktivity naplňující opatření
konkrétní činnosti, které povedou k naplnění opatření a dosažení cílů

Indikátory měřitelnosti účinnosti opatření
ukazatele/kritéria, která umožní sledovat, jaké změny dané opatření přináší

Dopady do regionu (ekonomické, společenské, ekologické)
přiblížení, jak se projeví naplňování opatření v území, jaké změny lze předpokládat v ekonomické, společenské, ekologické oblasti

Cílové skupiny
subjekty v území, kterých se naplňování opatření týká

Subjekty vhodné pro spolupráci
instituce, organizace, které by měly spolupracovat při naplňování opatření

Vazba na ostatní opatření PRLK
číslo opatření nebo dílčího opatření, které souvisí s danou problematikou v rámci Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013    

Vazba na hlavní evropské a národní finanční zdroje
název programu, iniciativy nebo jiného dokumentu na úrovni EU a ČR, ze kterého je možno čerpat finanční prostředky na realizaci
projektů v daném opatření



• proces sledující naplňování jednotlivých opatření a aktivit
• pro každé opatření sada indikátorů měřitelnosti 
• monitoring 1x za rok, zveřejňování
• celkový seznam indikátorů v příloze PR LK
• pro každý indikátor stanoveno:

- definice, opatření, územní jednotka, jednotka, zdroj dat, vstupní
hodnota za LK za rok 2006(5)

Cíl monitoringu:
• sledování vývoje hodnot pro jednotlivé indikátory měřitelnosti
• přehled o čerpání finančních zdrojů dle opatření
• zpětná vazba o změnách v území, zda vývoj směřuje k vytýčenému cíli

Monitoring a indikátory



Důvody aktualizace vymezení:
• tvorba nového Programu rozvoje kraje 2007 - 2013
• změny v hospodářském vývoji kraje a regionů
• snižování rozdílů, pomoc slabým oblastem – Grantový fond LK - Program 

podpory HSO LK

Metodika vymezení:
• územní jednotkou byly generelové jednotky
• vymezení na základě 11 ukazatelů

Výsledné rozdělení:
• hospodářsky podprůměrné oblasti – pod průměrem Libereckého kraje
• hospodářsky slabé oblasti – pod stanovenou bodovou hranicí
• ostatní oblasti – nad průměrem Libereckého kraje

Schváleno v červnu 2007 usnesením č.189/07/ZK

Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti





Finanční zdroje

1. Evropské zdroje

• zdroje EU
- všechny OP ČR podle fondů a cílů EU
- OP využitelné pro LK
- přehled řídících orgánů, zprostředkujících subjektů (žádosti), 

kontaktní místa v LK
- komunitární programy – financovány přímo z rozpočtu EU

• ostatní evropské finanční zdroje
- Finanční mechanismy EHP/Norska
- Švýcarské fondy
- Mezinárodní Visegradský fond



2. Národní zdroje

• programy podpory ze státního rozpočtu
- doba platnosti se nekryje s plánovacím obdobím EU ani s PR LK
- vyhlašování nejednotné, v průběhu roku, s platností 1 rok
- lze očekávat změny, nutno sledovat aktuální výzvy

3. Krajské finanční zdroje

• Fond investic 
- majetek ve vlastnictví kraje a jeho příspěvkových organizací

• Grantový fond
- podpora projektů a činností vedoucí k rozvoji území LK
- dílčí programy např. Program podpory HSO

Finanční zdroje



Zpracování Programu rozvoje LK 2007 - 2013

Koordinace prací

• odbor hospodářského a regionálního rozvoje KÚ LK

Spoluřešitelé

• ostatní odbory KÚLK – vznik PRLK Teamu

Postup zpracování

• zahájení prací – konec roku 2006

• duben 2007 – 1. pracovní verze

• květen 2007 – projednání ve všech ORP v LK, výborech ZK, 

• květen 2007 – na základě připomínek 2. pracovní verze

• červen 2007 – předání zpracovateli SEA a na MŽP

• srpen – září 2007 - vydání stanoviska MŽP, předložení do RK, výborů

ZK a do ZK



Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor hospodářského a regionálního rozvoje

U Jezu 642/2a
461 80  Liberec 2

ivana.pechackova@kraj-lbc.cz

tel.: 485 226 572

www.kraj-lbc.cz/rozvoj

Kontakt


