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Program rozwoju województwa libereckiego 2007 - 2013 został zatwierdzony przez Radę 
województwa libereckiego uchwałą nr 287/07/ZK z dnia 30.10.2007.

Program rozwoju województwa libereckiego 2007 - 2013 jest dziełem w myśl ustawy nr 121/2000 Dz. U. o prawach 
autorskich. Wszystkie prawa majątkowe do dzieła posiada i jest kompetentne wykonywać województwo libereckie. 
Jeżeli prawa do dzieła zostaną naruszone, województwo libereckie będzie dochodzić swoich praw na drodze 
sądowej.
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Szanowni przyjaciele,
Żyjemy w czasach, które nie pozwalają na stanie w miejscu. 
Ciągle pojawiają się nowe wyzwania i zadania. Otwierająca 
się przed nami przestrzeń europejska i światowa niesie z sobą 
z jednej strony możliwość szerszej współpracy, ale z drugiej 
jednak strony dochodzi do wielkiego zaostrzenia konkurencji. 
Również filozoficzne spojrzenie na rozwój społeczny jako 
całości, uległo w ostatnich latach zasadniczej zmianie. Za 
miernik wzrostu dobrobytu i bogactwa życia społecznego 
nie jest już uważany wyłącznie wzrost gospodarczy. 
Coraz bardziej poszukiwana jest możliwość określenia 
warunków rozwoju gospodarczego przy przestrzeganiu ograniczeń wynikających 
z ochrony środowiska naturalnego i podnoszeniu poziomu jakości życia obywateli. 
Te szeroko pojęte fakty muszą również znaleźć swoje odbicie w polityce regionalnej 
województwa.
Program rozwoju województwa libereckiego 2007 - 2013 jest dokumentem 
koncepcyjnym, który jest zgodny z pozostałymi dokumentami koncepcyjnymi 
województwa, Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej a w średnim horyzoncie czasowym 
ustala priorytety dalszego rozwoju, wytycza cele i proponuje drogi pozwalające 
na osiągnięcie tych celów. Określa on ramy rozwoju społecznego na terenie 
województwa libereckiego zgodnie z ustaleniami zawartymi w długoterminowym 
strategicznym dokumencie województwa, Strategii rozwoju województwa 
libereckiego 2006 - 2020, a jednocześnie uwzględnia Strategię zrównoważonego 
rozwoju województwa libereckiego 2005 - 2020, która jest jednym z dokumentów 
wyjściowych do opracowania programu rozwoju województwa. Uchwalony dokument 
jest rezultatem szerokiej dyskusji jego twórców, społeczeństwa przygotowanego 
fachowo, ale również laików oraz polityków.
Bez praktycznej realizacji idei zawartych w tym dokumencie jego powstanie nie 
miałoby sensu. Jestem przekonany o konieczności aktywności każdego z nas 
w naszym życiu społecznym lub zawodowym. Tylko tak można sensownie kształtować 
społeczeństwo przy zachowaniu odpowiednich relacji między generacjami, tylko tak 
można ocenić potencjał ekonomiczny naszego województwa i jednocześnie chronić 
jego bogactwa przyrodnicze.Do celu dotrze tylko ten, którego horyzont sięga dalej i 
poza dzisiejszy dzień. Dlatego tak ważne jest poświęcenie uwagi pracy koncepcyjnej. 
Naszym głównym staraniem było przygotowanie ważnego dokumentu, który stanie 
się fundamentem dalszego rozwoju województwa i celowego czerpania środków 
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publicznych ze źródeł wojewódzkich, państwowych i europejskich.
Wierzymy, że cele które postawiliśmy przed sobą na następny okres programowy, 
uda się zrealizować, a województwo libereckie będzie silnym ekonomicznie i 
dynamicznym regionem o zdrowym środowisku naturalnym, które zapewnia dobre 
warunki do życia swoich mieszkańców i jednocześnie będzie atrakcyjne dla gości. 
Województwo libereckie ma pełne podstawy do stania się takim regionem.
Życzę Państwu dużo powodzenia i sukcesów w życiu osobistym i w pracy.

 
       Petr Skokan 
      Hetman województwa libereckiego

W Libercu, listopad 2007 
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Szanowni współobywatele,
co można powiedzieć na wstępie dokumentu, który ustala 
na najbliższe siedem lat kierunki rozwoju województwa 
libereckiego? Jeżeli spojrzymy wstecz, na okres od 
powstania województwa i przystąpienia Republiki Czeskiej 
do Unii Europejskiej, oczywiste jest, że udało się wiele 
dokonać. Zostały przygotowane mechanizmy działania 
organów samorządowych województwa, uzyskaliśmy 
pierwsze cenne dane i doświadczenia związane z wejściem 
naszej republiki do struktur europejskich. Przy rozważaniu 
dalszych kierunków naszego rozwoju nie można zapomnieć o tych faktach. Coraz 
więcej problemów wpływa na konieczność analizowania naszych przedsięwzięć 
w szerszym kontekście europejskim związanym z zagadnieniami globalizacji 
ekonomiki światowej, zmianami w środowisku naturalnym i społeczeństwie. 
Świadomość wzajemnych zależności i połączeń podstawowych sfer życia 
społecznego oraz konieczności odpowiedzialnego podejmowania przez nas działań 
jest podstawowym atrybutem zasady zrównoważonego rozwoju - zasady, która 
coraz silniej pojawia się we wszystkich dokumentach koncepcyjnych powstających 
w naszej republice i Europie.
Program rozwoju województwa libereckiego 2007 - 2013 w swojej treści nawiązuje 
do długoterminowych dokumentów wojewódzkich, a szczególnie do Strategii 
rozwoju województwa libereckiego 2006 - 2020 i Strategii zrównoważonego 
rozwoju województwa libereckiego 2006 - 2020, a czasowo koresponduje z okresem 
programowym Unii Europejskiej tak, żeby i nasze województwo mogło efektywnie 
korzystać z celowych form wsparcia w ramach europejskiej polityki regionalnej.
Przy jego opracowywaniu staraliśmy się dokładnie ocenić dotychczasowy rozwój, 
zidentyfikować trendy przy badaniu wewnętrznej przestrzeni województwa 
i na podstawie zebranych informacji określić cele dalszego postępowania 
w poszczególnych kierunkach priorytetowych i jak najlepiej sformułować sposoby 
osiągania tych celów. W czasie całego procesu tworzenia dokumentu staraliśmy 
się włączyć jak najszersze spektrum osób współtowarzyszących w opracowywaniu 
ostatecznej formy programu. Wielokrotnie nie było łatwo osiągnąć konsensus 
wyników dyskusji fachowców z opinią ogółu. Wierzę jednak, że ta niełatwa praca 
udała się nam, a Program rozwoju województwa libereckiego stanie się w ciągu 
najbliższych siedmiu lat ważnym instrumentem wszechstronnego rozwoju naszego 
województwa w kierunku poprawy konkurencyjności jego ekonomiki, poprawy 
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poziomu życia jego mieszkańców oraz zachowania i podkreślenia piękna naszej 
przyrody.

RNDr. Vít Příkaský
członek Rady Wojewódzkiej

pełniący obowiązki Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Regionalnego

W Libercu, listopad 2007 
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Wstęp

Tworzenie strategicznych i programowych dokumentów na poziomie regionalnym jest ważnym 
instrumentem polityki regionalnej. Ich celem jest zrównoważony rozwój powiatu terenowego 
i tworzenie warunków do koordynacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych 
i socjalnych. Tymi głównymi dokumentami na poziomie województwa są Strategia rozwoju 
województwa i Program rozwoju województwa.
Program rozwoju województwa libereckiego na lata 2007 - 2013 nawiązuje do Programu 
rozwoju województwa libereckiego na lata 2004 - 2006 zatwierdzonego przez Radę 
województwa libereckiego w dniu 15.06.2004r. (uchwała nr 146/04/ZK). Jego podstawowe 
przesłanie i zamiary zawarte w treści opierają się o długofalowy strategiczny dokument, 
którym jest Strategia rozwoju województwa libereckiego na lata 2006 - 2020 zatwierdzona 
przez Radę województwa libereckiego w dniu 24.04.2007 (uchwała nr 122/07/ZK). Oba te 
podstawowe dokumenty, wojewódzkiej regionalnej polityki społecznej wraz ze Strategią 
zrównoważonego rozwoju województwa libereckiego na lata 2006 - 2020, tworzą ramy 
do opracowywania kolejnych strategicznych dokumentów na niższych (resortowych i 
regionalnych) szczeblach.
Program rozwoju województwa libereckiego na lata 2007 - 2013 jest średniotermonowym 
strategicznym planem rozwojowym powiatów terenowych województwa libereckiego, 
który w swej pełnej wersji konkretyzuje na nadchodzący siedmioletni okres działania i 
przedsięwzięcia, dostępne źródła finansowania i wskaźniki, którymi można mierzyć realizację 
ustalonych celów strategicznych. Wyznacza on też regiony, które trzeba wspierać ze względu 
na potrzebę zrównoważonego rozwoju województwa. Okres czasu, na który program został 
zaplanowany, jest zgodny z okresem programowym UE, w którym Republika Czeska będzie 
czerpać środki z funduszy strukturalnych UE.
Główną i zasadniczą częścią Programu rozwoju województwa libereckiego na lata 2007 - 2013 
jest rozdział zajmujący się 04 - 2006 przedsięwzięciami rozwojowymi. Ta część przedstawia 
wykaz ogólnych działań i celów wspieranych przez województwo libereckie i stara się 
przedstawić je jak najszerzej, żeby przedwcześnie nie ograniczyć możliwości wspierania 
żadnego potencjalnie korzystnego projektu. Powodem jest „zgodność“ projektów starających 
się o wsparcie z zewnątrz z Programem rozwoju województwa umożliwiającym potencjalne 
finansowanie zarówno ze źródeł wojewódzkich, jak i innych. Skrócona wersja Programu 
rozwoju województwa libereckiego na lata 2007 - 2013 zawiera wybór najważniejszych 
rozdziałów pełnej wersji dokumentu.
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Wizja, cele globalne i strategiczne

Misja oraz cele globalne i strategiczne są przejęte ze Strategii rozwoju województwa 
libereckiego na lata 2006 - 2020.

Wizja województwa libereckiego
Województwo libereckie jest żywym, zdrowym, silnym i dynamicznym regionem opartym 
na bazie zrównoważonego rozwoju we wszystkich sferach, ze zróżnicowaną podstawą 
ekonomiki opartej na innowacji w produkcji i usługach z wysoką wartością dodaną, 
łącznie z wykorzystaniem potencjału ruchu turystycznego. Województwo libereckie jest 
regionem oferującym korzystne warunki do życia mieszkańców, ma zdrowe środowisko 
naturalne i rozwija się harmonijnie korzystając ze wszechstronnej współpracy.

Cele globalne

W roku 2020 rozwój terytorialny jest realizowany zgodnie z zasadami rozwoju 
zrównoważonego i

 ma rozwinięty potencjał techniczny i ekonomiczny,
 są stworzone warunki do wszechstronnego, korzystnego rozwoju życia obywateli,
 jest zapewnione zdrowe środowisko naturalne,
 istnieje efektywnie działający i powszechnie szanowany system administracji 

publicznej.

Cele strategiczne

A. Dynamiczna i konkurencyjna ekonomika
B. Zdrowe i wykształcone zasoby ludzkie
C. Kompleksowa infrastruktura o wysokiej jakości
D. Zdrowe środowisko naturalne bez obciążeń
E. Zrównoważony rozwój terenowy i społeczny
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A.
Dynamiczna i 

konkurencyjna 
ekonomika

B.
Zdrowe 

i wykształcone 
zasoby ludzkie

C. 
Kompleksowa 

infrastruktura o wysokiej 
jakości

A.1
Poprawa konkurencyjności 

ekonomiki i wsparcie środowiska 
przedsiębiorców

B.1
Wspieranie kształcenia 

ustawicznego z naciskiem 
na jakość życia

C.1
Bieżąca poprawa 

infrastruktury komunikacji 
i jej optymalizacja

A.2
Wspieranie nauki, badań i 
wprowadzanie innowacji

B.2
Podniesienie zatrudnienia i poprawa 
możliwości zatrudnienia obywateli

C.2
Optymalizacja systemów 

komunikacyjnych łącznie z ich 
alternatywami i poprawa dostępu do 

komunikacji

A.3
Wspieranie działania rolnictwa, 
leśnictwa i gospodarki wodnej

B.3
Zapewnienie dostępności i jakości 

opieki zdrowotnej i socjalnej, 
propagowanie zdrowego stylu życia

C.3
Bieżące wykonywanie i 

modernizowanie technicznej 
infrastruktury łącznie z 

alternatywnymi źródłami energii

A.4
Wspieranie i rozwój gałęzi 

przemysłowych

B.4
Wspieranie instytucji kultury i kół 

zainteresowań obywateli

C.4
Wprowadzanie i rozwój technologii 
informatycznych i komunikacyjnych

A.5
Rozwój sektora usług

B.5
Opieka nad dziedzictwem kulturalnym 

i kulturalno-historycznym

A.6
Rozwój ruchu turystycznego 

jako ważnego sektora ekonomiki 
województwa

B.6
Zapewnienie dostępności i jakości 
zamieszkania, środowiska pracy i 

środowiska społecznego

B.7
Zapewnienie bezpieczeństwa 

obywateli i ich mienia
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D.
Zdrowe środowisko 

naturalne 
bez obciążeń 

E.
Zrównoważony 

rozwój terenowy 
i społeczny

D.1
Zmniejszanie szkodliwych wpływów 
na środowisko naturalne i zdrowie 

obywateli

E.1
Rozwój współpracy wszechstronnej, 

łącznie z poprawą współpracy 
międzyresortowej i transgranicznej

D.2
Przeciwdziałanie i rozwiązywanie 

problemu wpływu działalności 
ludzkiej na środowisko naturalne i 

zdrowie

E.2
Rozwój terenów miejskich

D.3
Troska o krajobraz, oszczędne 

korzystanie z potencjału 
krajobrazowego i przyrodniczego 

E.3
Rozwój terenów wiejskich

D.4
Poprawa świadomości ekologicznej 

obywateli 

E.4
Koncepcyjne zarządzanie 

rozwojem

E.5
Wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego

E.6
Poprawa jakości administracji 

publicznej 
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Cel strategiczny A: Dynamiczna i konkurencyjna ekonomika

Przedsięwzięcie rozwojowe A.1: Poprawa konkurencyjności ekonomiki i 
wsparcie środowiska przedsiębiorców

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

A.1.1 Klasyfikacja podmiotów gospodarczych
A.1.2 Wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
A.1.3 Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej
A.1.4 Wsparcie transferu umiejętności i technologii
A.1.5 Wsparcie rozwoju i propagowanie ekonomiki lokalnej, socjalnej działalności 

gospodarczej oraz produkcji lokalnej i rzemiosła
A.1.6 Wsparcie rozwoju infrastruktury działalności gospodarczej (nieruchomości 

do celów gospodarczych, powierzchnie pod rozwój)
A.1.7 Wsparcie współpracy podmiotów gospodarczych, powiązanie działań 

przemysłowców, prowadzenie i działanie klasterów gospodarczych
A.1.8 Wzmocnienie komunikacji i partnerstwa sektorów publicznego, prywatnego i 

niedochodowego w zakresie ekonomiki
A.1.9 Zacieśnienie współpracy szkół i sektora przemysłowego
A.1.10 Współpraca międzynarodowa i transgraniczna w zakresie ekonomii
A.1.11 Poprawa atrakcyjności kształcenia w szkołach technicznych i przyrodniczych
A.1.12 Wsparcie oszczędnych technologii dla środowiska naturalnego i przynoszących 

jednocześnie wysoką wartość dodaną oraz duże korzyści materialne i energetyczne 
z przetwarzania surowców wejściowych

A.1.13 Wsparcie dla rozszerzania certyfikacji systemów zarządzania jakością i systemów 
zarządzania ukierunkowanych na potrzeby socjalne i ochrony środowiska (EMAS, 
ISO 9000, ISO 14000...)

A.1.14 Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do technologii 
komunikacyjnych i informatycznych

A.1.15 Wspieranie działań prowadzących do usunięcia regionalnych dysproporcji i 
zaniedbań

A.1.16 Monitoring powierzchni i obiektów brownfields oraz powierzchni przeznaczonych 
na rozwój w terenie

A.1.17 Wyszukiwanie inwestorów i zamierzeń inwestycyjnych dla brownfields
A.1.18 Rewitalizacja powierzchni i obiektów brownfields
A.1.19 Podnoszenie jakości i zakresu oferty dostępnych finansowo usług informacyjnych, 

doradczych i konsultacyjnych, szczególnie dla MSP
A.1.20 Wykorzystanie instrumentów marketingowych dla wsparcia działalności 

gospodarczej
A.1.21 Poprawa ochrony praw autorskich
A.1.22 Poprawa wykorzystania instrumentów zapewniających dostęp MSP do kapitału, 

w szczególności prywatnego
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A.1.23 Integracja wsparcia przygotowanego na płaszczyźnie projektów działalności 
gospodarczej z regionalnym poparciem

A.1.24 Wsparcie działania profesjonalnych organizacji doradczych dla przemysłowców
A.1.25 Wsparcie publikacji o tematyce środowiska przemysłowców, szczególnie 

w nawiązaniu do MSP, tradycyjnych dziedzin przemysłu przetwórczego i 
rzemiosła
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Przedsięwzięcie rozwojowe A.2: Wspieranie nauki, badań i wprowadzanie 
innowacji

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

A.2.1 Koncepcyjne rozwiązanie wsparcia działań innowacyjnych
A.2.2 Poprawa środowiska dla innowacji i wprowadzania innowacji
A.2.3 Wspieranie rozbudowy regionalnej infrastruktury dla potrzeb nauki, badań i 

innowacji
A.2.4 Poszerzenie oferty i możliwości kształcenia technicznego i przyrodniczego
A.2.5 Wsparcie działalności instytucji szkolnych, służby zdrowia, nauki i badań oraz 

sfery działalności gospodarczej
A.2.6 Wsparcie współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju
A.2.7 Wsparcie procesu transferu technologii i doświadczeń
A.2.8 Wsparcie nietradycyjnych form finansowania (kapitał wysokiego ryzyka)
A.2.9 Rozszerzenie możliwości wspierania firm o wprowadzonej zaawansowanej 

technologii we wczesnym stadium ich rozwoju
A.2.10 Wsparcie powstawania i działania firm o rosnącym potencjale i z wysoką 

wartością dodaną
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Przedsięwzięcie rozwojowe A.3: Wspieranie działania rolnictwa, 
leśnictwa i gospodarki wodnej

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

A.3.1 Wspieranie produkcji rolniczej, leśnictwa i gospodarki wodnej z wyłączeniem 
większych negatywnych wpływów na środowisko naturalne

A.3.2 Wsparcie pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
A.3.3 Odnawianie, stabilizacja i utrzymanie charakteru krajobrazu oraz krajobrazu 

terenów zurbanizowanych
A.3.4 Wsparcie konkurencyjności rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
A.3.5 Wsparcie lokalnej produkcji rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
A.3.6 Pomoc dla kształcenia, oświaty i doradztwa w zakresie rolnictwa, leśnictwa i 

gospodarki wodnej
A.3.7 Zróżnicowanie produkcji rolniczej, wsparcie pozyskiwania z alternatywnych 

źródeł, zwiększenie produkcji innej, niż spożywcza
A.3.8 Wsparcie rewitalizacji cieków i powierzchni wodnych na przykład w ramach 

upraw gruntowych, pomoc w optymalnym wykorzystaniu powierzchni wodnych 
o odpowiedniej jakości wody

A.3.9 Realizacja działań poprawiających możliwości retencyjne województwa 
w powiązaniu z rolnictwem, leśnictwem i gospodarką wodną

A.3.10 Wsparcie w zakresie wykorzystania produkcji ekologicznego rolnictwa i leśnictwa 
oraz odnawialnych źródeł energii

A.3.11 Zwiększanie oferty i dostępności artykułów spożywczych o dużej wartości 
biologicznej, higienicznej i zdrowotnej
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Przedsięwzięcie rozwojowe A.4: Wspieranie i rozwój gałęzi 
przemysłowych

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

A.4.1 Wspieranie zróżnicowania produkcji przemysłowej
A.4.2 Wsparcie gałęzi przemysłu o rosnącym potencjale
A.4.3 Wsparcie gałęzi przemysłu o wysokiej wartości dodanej
A.4.4 Wsparcie współpracy szkół, zakładów przemysłowych i podmiotów działających 

w zakresie badawczo-rozwojowym
A.4.5 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych
A.4.6 Monitoring kwalifikowanych potrzeb w przedsiębiorstwach przemysłowych
A.4.7 Optymalizacja ofert studialnych na podstawie potrzeb przedsiębiorstw
A.4.8 Wsparcie poprawy atrakcyjności wykształcenia technicznego
A.4.9 Wsparcie działań innowacyjnych w gałęziach przemysłu
A.4.10 Wsparcie obniżania zużycia energii, surowców i materiałów do produkcji 

przemysłowej
A.4.11 Wprowadzanie wysoko rozwiniętych środków i technologii informatycznych i 

komunikacyjnych
A.4.12 Wsparcie przy wprowadzaniu certyfikatów ISO, EMAS w gałęziach przemysłu
A.4.13 Tworzenie wysokiej jakości wzornictwa
A.4.14 Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej
A.4.15 Wsparcie udziału podmiotów przemysłowych w procesie internacjonalizacji
A.4.16 Wsparcie dla małych i średnich przemysłowców działających w dziedzinach 

opóźnionych gospodarczo
A.4.17 Wsparcie wprowadzania i korzystania z najlepszych dostępnych technologii (BAT) 

w przemyśle
A.4.18 Wsparcie wykorzystywania materiałów z recyklingu w przemyśle
A.4.19 Wsparcie produkcji wyrobów ekologicznych w przemyśle
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Przedsięwzięcie rozwojowe A.5: Rozwój sektora usług

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

A.5.1 Wsparcie rozwoju usług dla małych i średnich zakładów
A.5.2 Wsparcie rozwoju usług strategicznych
A.5.3 Wsparcie usług logistycznych
A.5.4 Wsparcie usług marketingowych
A.5.5 Rozwój usług doradczych i informacyjnych przy działalności gospodarczej i 

innowacjach
A.5.6 Optymalizacja struktury usług rynkowych
A.5.7 Wsparcie liberalizacji usług
A.5.8 Wsparcie działań prowadzących do ochrony konsumenta
A.5.9 Wprowadzenie i wspieranie usług w publicznej służbie zdrowia
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Przedsięwzięcie rozwojowe A.6: Rozwój ruchu turystycznego jako ważnego 
sektora ekonomiki województwa

Przedsięwzięcia cząstkowe A.6a: Rozwój turystycznej infrastruktury i usług z naciskiem 
na równomierność rozwoju ruchu turystycznego

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

A.6a.1 Opracowanie wojewódzkiego studium terenowego w zakresie ogólnej i 
przewodnickiej infrastruktury ruchu turystycznego

A.6a.2 Budowa, rekonstrukcja i modernizacja ogólnej i przewodnickiej infrastruktury 
ruchu turystycznego (zakwaterowanie, wyżywienie) na odpowiednich do tego 
terenach (również z punktu widzenia środowiska naturalnego i jego ochrony), 
łącznie z ich klasyfikacją i certyfikacją

A.6a.3 Pomoc w udostępnianiu turystyki osobom niepełnosprawnym fizycznie i 
ograniczonym w inny sposób, łącznie z dostosowaniem lokali mieszkalnych i 
gastronomicznych

A.6a.4 Wsparcie turystycznej infrastruktury komunikacyjnej w zakresie ruchu 
turystycznego (sezonowe przewozy turystyczne, parkowanie, system nawigacji i 
informacji dla transportu samochodowego, publiczne i ekologiczne przechowalnie 
oraz wypożyczalnie) i komunikacyjnej dostępności celów turystycznych 
z wykluczeniem większego niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne

A.6a.5 Wsparcie jakości, bezpieczeństwa i wyposażenia sportowej infrastruktury 
rekreacyjnej (turystyka piesza, punkty informacji turystycznej, turystyka 
rowerowa, narciarstwo i sporty zimowe, sporty wodne) z wykluczeniem większego 
niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne

A.6a.6 Organizacja turystycznych przejść granicznych
A.6a.7 Wsparcie rekonstrukcji i wykorzystania zabytków kulturalnych, kulturalno-

historycznych i technicznych, budowanie nowych obiektów dla ruchu 
turystycznego

A.6a.8 Wsparcie troski o atrakcje przyrodnicze i ich odpowiednie oraz oszczędne 
wykorzystanie dla potrzeb ruchu turystycznego

A.6a.9 Wsparcie rekonstrukcji istniejących i budowanie nowych urządzeń kulturalno-
społecznych dla mieszkańców i gości (taniec, teatr, kino, spotkania kulturalne, 
wystawy itp.)

Przedsięwzięcia cząstkowe A.6b: Stworzenie działającego systemu marketingowego 
i wsparcie efektywnej współpracy między wszystkimi zainteresowanymi ruchem 
turystycznym

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

A.6b.1 Stworzenie wspólnego jednolitego systemu propagowania regionu
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A.6b.2 Wsparcie propagowania i oferty turystycznej LK oraz regionów turystycznych 
w mediach, w formie materiałów do prezentacji, akcji promocyjnych, uczestnictwa 
w targach ČR itp.

A.6b.3 Propagowanie i reklama regionu za granicą, wsparcie działań przyciągających.
A.6b.4 Pomoc w przygotowaniu, tworzeniu i sprzedaży programów i produktów 

tematycznych, lokalnych i regionalnych skierowanych dla specyficznych grup 
gości

A.6b.5 Wspieranie propagowania atrakcji miejscowych (targi lokalne, wyroby, 
pamiątki...)

A.6b.6 Wsparcie produktów i programów o charakterze transgranicznym
A.6b.7 Wspólne wsparcie strategii marketingowej województwa libereckiego na poziomie 

transgranicznym, wojewódzkim i regionalnym
A.6b.8 Stworzenie systemu monitorowania i oceny liczby gości w LK, zapytań i ofert
A.6b.9 Wsparcie dla wspólnych projektów podmiotów publicznych, prywatnych i 

niedochodowych , wsparcie współpracy transgranicznej i międzynarodowej oraz 
projektów (na przykład w ramach Euroregionu NYSA z zagranicznymi krajami 
partnerskimi, projekty PPP itp.)

A.6b.10 Poprawa ogólnej świadomości o konieczności wprowadzania progresywnych 
innowacji i nowoczesnych metod gospodarowania w ruchu turystycznym

A.6b.11 Realizacja celów i inicjatyw Programu rozwoju ruchu turystycznego LK

Przedsięwzięcia cząstkowe A.6c: Struktura organizacji ruchu turystycznego, zasoby 
ludzkie

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

A.6c.1 Wsparcie powstawania, działalności i jakości usług oraz współpracy ruchu 
turystycznego na poziomie lokalnym, regionalnym i wojewódzkim

A.6c.2 Wspieranie programów kształcenia i działań w zakresie ruchu turystycznego, 
wsparcie szkolnictwa wyższego

A.6c.3 Wsparcie tworzenia i poprawy jakości systemu nawigacji i systemu informacji 
w zakresie ruchu turystycznego

A.6c.4 Wsparcie przygotowania i powiązanie planów marketingowych i komunikacyjnych 
poszczególnych organizacji ruchu turystycznego
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Cel strategiczny B: Zdrowe i wykształcone zasoby ludzkie

Przedsięwzięcie rozwojowe B.1: Wspieranie kształcenia ustawicznego 
z naciskiem na jakość życia

Przedsięwzięcia cząstkowe B.1 a: Rozwój i poprawa jakości systemu kształcenia 
podstawowego

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.1a.1 Stworzenie warunków do realizacji reformy oświaty, szczególnie w sferze 
zmiany środowiska szkolnego i atmosfery nauki

B.1a.2 Wprowadzanie metod, form i działań do rozwoju kompetencji kluczowych 
dla zrównoważonego rozwoju i zdrowego sposobu życia

B.1a.3 Stworzenie modelu właściwej oceny szkół, wprowadzenie certyfikowanych 
systemów kierowania jakością

B.1a.4 Ewolucja uczniów w kluczowych punktach drogi nauczania z naciskiem 
na monitorowanie jakości kształcenia

B.1a.5 Współpraca i wymiana doświadczeń między uczestnikami procesu 
dydaktycznego, rozwoju partnerstwa socjalnego i komunikacyjnej funkcji 
szkół

B.1a.6 Wykorzystanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych 
we wszystkich sferach nauczania

B.1a.7 Rozszerzenie nauki języków obcych z naciskiem na język angielski
B.1a.8 Wsparcie programów dydaktycznych opartych o zastosowania 

matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz kształcenia dla 
rzemiosła artystycznego, 

B.1a.9 Wsparcie kształcenia i oświaty na zasadach zrównoważonego rozwoju, 
bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej i socjalnej oraz zdrowego stylu życia, 
przy ochronie zdrowia publicznego i wspieraniu ochrony środowiska 
naturalnego

B.1a.10 Wspieranie elastyczności programów dydaktycznych dla szkół średnich 
z nawiązaniem do miejsca absolwentów w społeczeństwie i na rynku 
pracy

B.1a.11 Zacieśnienie związków instytucji oświatowych z partnerami socjalnymi 
w celu wprowadzania innowacji w kształceniu

B.1a.12 Integracja niepełnosprawnych uczniów, uczniów o specjalnych potrzebach 
oświatowych i uczniów uczestniczących w głównym programie nauczania 
z różnicami wewnętrznymi i indywidualnym tokiem nauczania

B.1a.13 Tworzenie programów integracji członków mniejszości narodowościowych 
i obcokrajowców w programie nauczania

B.1a.14 Rozwój wsparcia i usług asystenckich w kształceniu
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B.1a.15 Środki zapobiegawcze dla uczniów zagrożonych przedwczesnym 
opuszczeniem systemu kształcenia

B.1a.16 Zapobieganie niepożądanym zachowaniom społecznym dzieci i uczniów
B.1a.17 Rozwój usług doradczych w szkolnictwie, szczególnie w zakresie 

doradztwa przed karierą zawodową, i integracja uczniów o szczególnych 
potrzebach oświatowych

B.1a.18 Wsparcie kółek zainteresowań w zakresie wolnego czasu dzieci i 
młodzieży

B.1a.19 Rozwój zainteresowań związanych z zastosowaniem matematyki, nauk 
technicznych i przyrodniczych

B.1a.20 Wsparcie organizacji „otwartych drzwi“ dla wolnego czasu dzieci i 
młodzieży

B.1a.21 Wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kształcenia 
podstawowego

B.1a.22 Rozwój współpracy transgranicznej między przedsiębiorstwami i 
instytucjami oświatowymi

B.1a.23 Wzmacnianie możliwości socjalno-kulturalnych do życia w regionie
B.1a.24 Wsparcie przekształcenia Domów Dziecka typu internatowego w rodzinne 

domy dziecka
B.1a.25 Dalsze kształcenie pedagogów w zakresie reformy oświaty (szczególnie 

w sferze kompetencji kluczowych, klimatu szkolnego, oceny procesu 
kształcenia)

B.1a.26 Dalsze kształcenie pedagogów w zakresie usuwania barier stojących na 
drodze równego dostępu dzieci, uczniów i studentów do oświaty

B.1a.27 Rozwój kompetencji pracowników kierujących i zarządzających 
w zakresie kierowania organizacjami i procesem dydaktycznym, rozwojem 
osobowym

B.1a.28 Odnowa zaplecza materialno-technicznego dla kształcenia 
początkowego

B.1a.29 Działania inwestycyjne dla rozwoju infrastruktury instytucji oświatowych

Przedsięwzięcia cząstkowe B.1 b: Innowacja w trójstopniowym systemie kształcenia

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.1b.1 Zmiany w programach oświatowych z naciskiem na oferty z rynku pracy
B.1b.2 Włączenie regionalnych partnerów do budowania programów 

dydaktycznych
B.1b.3 Rozszerzenie oferty łączonych i zaocznych form nauki
B.1b.4 Wsparcie dostępności źródeł informacji
B.1b.5 Rozszerzenie nauki języków obcych
B.1b.6 Wsparcie praktyk i stażów studentów u pracodawców
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B.1b.7 Wsparcie fachowości zasobów ludzkich zapewniających kształcenie 
trójstopniowe

B.1b.8 Połączenie pracy pedagogicznej z badaniami naukowymi
B.1b.9 Implementacja kompleksowego systemu oceny jakości kształcenia 

trójstopniowego i jego monitoring
B.1b.10 Wsparcie kształcenia technicznego i przyrodniczego łącznie z pracami 

fachowymi i badawczymi młodzieży
B.1b.11 Wsparcie kształcenia o przedsiębiorczości
B.1b.12 Wsparcie współpracy z zagranicznymi instytucjami oświatowymi, 

włączenie jednostek i zespołów do projektów międzynarodowych i sieci
B.1b.13 Implementacja wsparcia systemu postępowania projektowego 

w instytucjach kształcenia trójstopniowego
B.1b.14 Rozwój usług informacyjnych i doradczych o znaczeniu oświatowym i 

o miejscu absolwentów na rynku pracy
B.1b.15 Odnowa zaplecza materialno-technicznego dla kształcenia 

trójstopniowego
B.1b.16 Działania inwestycyjne dla rozwoju infrastruktury instytucji oświatowych
B.1b.17 Usuwanie barier równego dostępu studentów do nauki 
B.1b.18 Doradztwo zawodowe

Przedsięwzięcia cząstkowe B.1c: Wsparcie możliwości adaptacyjnych i elastyczności 
zasobów ludzkich za pośrednictwem dalszego kształcenia

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.1c.1 Motywacja obywateli do dalszego kształcenia
B.1c.2 Propozycje dalszego kształcenia
B.1c.3 Rozwój mechanizmów doradczych i informacyjnych dla dalszego 

kształcenia 
B.1c.4 Tworzenie i modyfikowanie programów dalszego kształcenia i ich 

modularność
B.1c.5 Wykorzystanie nowoczesnych form kształcenia, w szczególności 

e-learningu
B.1c.6 Tworzenie i stosowanie mechanizmów sprawdzania, uznawania i 

przenoszenia kwalifikacji uzyskanych w ramach dalszego kształcenia 
nieformalnego i informacyjnego

B.1c.7 Identyfikacja potrzeb w zakresie dalszego kształcenia, analiza i ocena 
stanu dalszego kształcenia

B.1c.8 Kształcenie lektorów, pracowników kierownictwa i organizatorów 
dalszego kształcenia

B.1c.9 Wsparcie metodyczne i doradztwo przy wprowadzaniu innowacji 
w dalszym kształceniu
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B.1c.10 Rozwój współpracy między instytucjami oświatowymi i partnerami 
socjalnymi szczególnie przy przygotowywaniu, tworzeniu i modernizacji 
programów oświatowych

B.1c.11 Rozwój sieci ośrodków dalszego kształcenia z naciskiem na poprawę 
jakości 

B.1c.12 Łączenie ścieżek kształcenia podstawowego i dalszego
B.1c.13 Odnowa zaplecza materialno-technicznego dla dalszego kształcenia
B.1c.14 Działania inwestycyjne dla rozwoju infrastruktury instytucji oświatowych
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Przedsięwzięcie rozwojowe B.2: Podniesienie zatrudnienia i poprawa 
możliwości zatrudnienia obywateli

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.2.1 Pogłębianie i rozszerzanie kwalifikacji pracowników
B.2.2 Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie bezrobotnych
B.2.3 Poprawa dostępności oferty dalszego kształcenia
B.2.4 Działania motywujące do powrotu na rynek pracy
B.2.5 Działania zabezpieczające w związku z bezrobociem
B.2.6 Tworzenie i realizacja programów zapobiegawczych przed długotrwałym 

bezrobociem 
B.2.7 Tworzenie i realizacja programów tworzących warunki do zaktywizowania 

zagrożonych lub inaczej nie docenionych grup społecznych
B.2.8 Tworzenie i realizacja programów dla obywateli, którzy przekroczyli 50 rok 

życia
B.2.9 Tworzenie warunków do zaangażowania osób niepełnosprawnych
B.2.10 Usługi doradcze, szczególnie dla grup wysokiego ryzyka na rynku pracy
B.2.11 Wsparcie mobilności siły roboczej
B.2.12 Wprowadzenie nowych form zatrudnienia (zatrudnienie elastyczne, 

informacja o miejscach pracy, skrócony czas pracy)
B.2.13 Działania umożliwiające zgranie życia zawodowego i rodzinnego 
B.2.14 Poprawa odpowiedzialności dzieci, młodzieży i ich rodziców za wybór 

kierunku kształcenia 
B.2.15 Tworzenie i realizacja programów łączących usługi pośrednictwa pracy i 

usługi socjalne
B.2.16 Wspieranie inwestowania w zasoby ludzkie przez pracodawców
B.2.17 Wprowadzenie systemu kierowania i rozwoju zasobów ludzkich 
B.2.18 Tworzenie systemu identyfikacji i przewidywania potrzeb i zmian na rynku 

pracy
B.2.19 Badanie potrzeb kwalifikacyjnych pracodawców
B.2.20 Wsparcie i rozwój podmiotów na rynku pracy, wspieranie ich współpracy
B.2.21 Wsparcie współpracy międzynarodowej w zakresie zasobów ludzkich i 

zatrudnienia
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Przedsięwzięcia rozwojowe B.3: Zapewnienie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej i socjalnej, propagowanie zdrowego stylu życia

Przedsięwzięcia cząstkowe B.3a: Zapewnienie dostępności i jakości opieki zdrowotnej, 
propagowanie zdrowego stylu życia

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.3a.1 Współpraca wszystkich segmentów zainteresowanych opieką zdrowotną 
(obywatele, służba zdrowia, ubezpieczalnie, specjaliści, województwo 
libereckie, gminy itp.) oraz utrzymaniem i rozwojem działającego 
efektywnie systemu opieki zdrowotnej 

B.3a.2 Rozwój opieki specjalistycznej oraz wysoko specjalistycznej szczególnie 
w Szpitalu Wojewódzkim w Libercu i szpitalach powiatowych tak, żeby 
dla mieszkańców województwa ta opieka była dostępna, efektywna oraz 
charakteryzowała się wysokim  profesjonalizmem.

B.3a.3 Budowa pawilonu opieki intensywnej w Szpitalu Wojewódzkim w Libercu
B.3a.4 Rozwój systemu bezzwłocznej pomocy przed-szpitalnej zapewniony przez 

Pogotowie Ratunkowe województwa libereckiego
B.3a.5 Rozwój opieki w specjalistycznych ośrodkach służby zdrowia na terenie 

województwa libereckiego
B.3a.6 Restrukturyzacja łóżkowego funduszu szpitalnego na rzecz łóżek na 

obserwacji i rehabilitacji
B.3a.7 Rozwój domowej opieki zdrowotnej
B.3a.8 Urządzenie opieki w hospicjum
B.3a.9 Działania prowadzące do obniżenia wskaźnika śmiertelności noworodków 

i niemowląt
B.3a.10 Stworzenie systemu wczesnej opieki nad dziećmi z zagrożeniem 

okołoporodowym
B.3a.11 Zwiększenie udziału dzieci karmionych naturalnie i rozszerzenie statutu 

BFH (Baby Friendly Hospital) na wszystkie oddziały porodowe i niemowlęce 
w szpitalach

B.3a.12 Stworzenie skutecznego systemu zapobiegania przemocy na dzieciach 
(tyrania)

B.3a.13 Stabilizacja sieci praktykujących lekarzy dla dorosłych i pediatrów, 
stomatologów i wybranych specjalistów

B.3a.14 Działania prowadzące do zmniejszenia śmiertelności i inwalidztwa 
młodych ludzi w wyniku wypadków i przestępstw

B.3a.15 Wsparcie działań prowadzących do wydłużenia średniej długości życia
B.3a.16 Zapewnienie dostępu do kompleksowych usług dla obywateli z chorobami 

psychicznymi
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B.3a.17 Realizacja programu eliminacji ciężkich zakaźnych chorób dziecięcych
B.3a.18 Wsparcie zapobiegania i niedopuszczania do powstawania ognisk chorób 

nie zakaźnych
B.3a.19 Wsparcie zapobiegania i niedopuszczania do powstawania ognisk 

chorób 
B.3a.20 Propagowanie zdrowego stylu życia
B.3a.21 Wsparcie działań NNO w zakresie opieki medycznej
B.3a.22 Wsparcie działań prewencyjnych w służbie zdrowia jako jedna z metod 

poprawy jej efektywności
B.3a.23 Wsparcie programów skierowanych do grup słabszych i niedołężnych 

obywateli 
B.3a.24 Programy pomocy z przeznaczoniem dla dzieci ze szczególnymi problemami 

zdrowotnymi
B.3a.25 Wsparcie kształcenia i oświaty na zasadach zrównoważonego rozwoju, 

bezpieczeństwa, zdrowia i prewencji socjalnej oraz zdrowego stylu życia 
w ochronie zdrowia publicznego i ochronie środowiska naturalnego

B.3a.26 Wsparcie informowania o zaletach ruchu dla zdrowia ludzkiego

Przedsięwzięcia cząstkowe B.3b: Zapewnienie jakości i dostępności opieki socjalnej

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.3b.1 Opracowanie średnioterminowego planu rozwoju pomocy socjalnej 
w województwie libereckim

B.3b.2 Wprowadzenie komunalnego planowania pomocy socjalnej w województwie 
libereckim, wsparcie i propagowanie metody komunalnego planowania 
w gminach o rozszerzonych możliwościach i naturalnych mikroregionach 
do świadczenia pomocy socjalnej, stworzenie koordynacyjnej wojewódzkiej 
struktury planowania komunalnego, zmapowanie sektora niskodochodowego 
w zakresie zabezpieczenia socjalnego, łącznie z jego wsparciem

B.3b.3 Wprowadzenie systemu oceny jakości pomocy socjalnej – monitorowanie 
poziomu jakości, jedno- i wielodniowe oceny jakości, samoocena

B.3b.4 Wprowadzenie procesu standaryzacji i aktualizacji standardów zależnie od 
rodzaju pomocy, wprowadzenie standardów dla poszczególnych instytucji 
zarządzanych przez województwo libereckie, wsparcie dla pozostałych 
instytucji świadczących pomoc

B.3b.5 Wprowadzenie wsparcia systemowego poprawy jakości pracy 
poszczególnych instytucji - realizacja planów rozwojowych poszczególnych 
działań

B.3b.6 Wprowadzenie metodyki celu i systemu kształcenia w celu podniesienia 
jakości świadczonej pomocy socjalnej – grupy metodyczne dyrektorów 
zależnie od rodzaju świadczonej pomocy, zapewnienie wizji nadrzędnej, 
kursy dokształcające dla pracowników kierownictwa instytucji pomocy 
socjalnej w ramach kształcenia ustawicznego
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B.3b.7 Wprowadzenie systemu finansowania opartego na planowaniu 
komunalnym, finansowania na podstawie rozwojowych planów pomocy, 
śledzenie skuteczności świadczonej pomocy, wspieranie pomocy socjalnej 
wypływającej z potrzeb regionu na wymaganym poziomie jakości

B.3b.8 Wsparcie integracji socjalnej w osiedlach (w gminach)
B.3b.9 Transformacja instytucji opieki socjalnej i odformalizowanie pomocy 

socjalnej 
B.3b.10 Rozpowszechnienie problematyki socjalnej – materiały informacyjne i 

prezentacja w mediach
B.3b.11 Opracowanie dokumentów cząstkowych (na przykład analiza zagrożeń 

komunikacyjnych, analiza bezpieczeństwa...)
B.3b.12 Rozwój i wsparcie opieki socjalnej udzielanej w naturalnym otoczeniu 

instytucji, która jej udziela
B.3b.13 Wsparcie profilaktyki i leczenia uzależnień
B.3b.14 Wsparcie dla form aktywnej starości

Przedsięwzięcia cząstkowe B.3c: Przeciwdziałanie przejawom zachowań rasistowskich i 
pomoc przy integracji przedstawicieli mniejszości narodowych z populacją ogólną

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.3c.1 Wsparcie dialogu pomiędzy administracją, społeczeństwem i 
przedstawicielami mniejszości narodowych

B.3c.2 Wsparcie rozwoju opieki socjalnej i doradztwa socjalnego, wsparcie prac 
w terenie oraz pomoc przy programach ochrony zdrowia skierowanych 
na problematykę zdrowego sposobu życia mniejszości narodowych i 
imigrantów

B.3c.3 Rozpoczęcie przygotowywania programów zatrudnienia z wykorzystaniem 
instytucji robót publicznych i tworzenia celowych społecznie miejsc pracy 
we współpracy z urzędami pracy

B.3c.4 Zapisanie członków mniejszości narodowych do grup bezpieczeństwa i 
samoobrony

B.3c.5 Wzmacnianie wiedzy fachowej i doświadczenia osób świadczących i 
korzystających z pomocy socjalnej w formie kształcenia

B.3c.6 Wsparcie działań prowadzących do społecznej integracji osób 
zagrożonych

B.3c.7 Współpraca podmiotów uczestniczących w działaniach w poszczególnych 
dziedzinach prewencji przemocy rasowej i włączanie członków mniejszości 
narodowych do populacji większościowych

B.3c.8 Zapewnienie wsparcia systemowego przy wykonywaniu wybranych 
czynności prowadzących do zintegrowania osób odseparowanych 
socjalnie

B.3c.9 Wsparcie rozszerzania i poprawy funkcjonowania instrumentów 
monitorowania sytuacji mniejszości narodowych    
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Przedsięwzięcie rozwojowe B.4: Wspieranie instytucji kultury i kół 
zainteresowań obywateli

Przedsięwzięcia cząstkowe B.4a: Wsparcie instytucji kulturalnych i zainteresowań 
obywateli

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.4a.1 Wsparcie działania bibliotek regionalnych w województwie libereckim 
prowadzonych przez województwo libereckie

B.4a.2 Utrzymanie i rozwój sieci instytucji kulturalnych
B.4a.3 Wspieranie teatrów ze stałym zespołem ze środków województwa libereckiego
B.4a.4 Udzielanie dotacji do pracy instytucji kultury
B.4a.5 Wspieranie akwizycji bibliotek i muzeów w ramach budżetu
B.4a.6 Wspieranie działań szkoleniowych instytucji kulturowych
B.4a.7 Zapewnienie finansowania prac inwestycyjnych dla instytucji kulturowych
B.4a.8 Działania metodyczne i fachowa pomoc dla muzeów regionalnych i 

ponadregionalnych
B.4a.9 Opieka nad dziedzictwem kulturowym i tradycyjną kulturą ludową
B.4a.10 Wsparcie finansowe przeglądów, festiwali i seminariów szkoleniowych, 

znaczących i tradycyjnych projektów kulturalnych
B.4a.11 Wsparcie amatorskich działań kulturalnych i artystycznych 
B.4a.12 Wsparcie Funduszu grantowego województwa libereckiego w celu pomocy 

kulturze lokalnej, zachowania tradycji miejscowych i kół zainteresowań 
mieszkańców

B.4a.13 Budowanie bazy informacyjnej w zakresie kultury

Przedsięwzięcia cząstkowe B.4b: Wsparcie kultury fizycznej i sportu

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.4b.1 Wsparcie profesjonalnych i amatorskich podmiotów w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu

B.4b.2 Wsparcie indywidualnej aktywności sportowej
B.4b.3 Wsparcie inwestycji i działań niematerialnych w zakresie rozwoju, modernizacji 

i budowy naturalnych i sztucznych ośrodków sportowych i terenów sportowych 
(łącznie ze znakowaniem szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i tras 
rowerowych)

B.4b.4 Wsparcie inwestycji i działań niematerialnych w zakresie infrastruktury związanej 
ze sportem i kulturą fizyczną

B.4b.5 Propagowanie zdrowego stylu życia
B.4b.6 Informowanie o urządzeniach sportowych
B.4b.7 Ułatwienie dostępu do prywatnych i państwowych ośrodków sportowych dla 

szerokiego społeczeństwa
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B.4b.8 Kształcenie pracowników i wolontariuszy działających w sferze kultury fizycznej i 
sportu

B.4b.9 Wspieranie ważnych imprez sportowych w województwie libereckim
B.4b.10 Wsparcie środowiska dyplomacji sportowej w województwie libereckim
B.4b.11 Wspieranie działań zapewniających połączenie oferty kultury fizycznej i sportu 

z ofertą ruchu turystycznego
B.4b.12 Wsparcie współpracy transgranicznej podmiotów w sferze kultury fizycznej i 

sportu na poziomie wspólnej organizacji imprez sportowych
B.4b.13 Wsparcie współpracy transgranicznej podmiotów w sferze kultury fizycznej i 

sportu na poziomie międzynarodowych zawodów sportowych
B.4b.14 Wsparcie przeciwdziałania wypadkom podczas uprawiania sportów i w ramach 

realizacji hobby
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Przedsięwzięcie rozwojowe B.5: Opieka nad dziedzictwem kulturalnym i 
kulturalno-historycznym

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.5.1 Kompleksowe wsparcie prac poprawiających stan zabytków, zabytków techniki i 
funduszu zabytków województwa libereckiego

B.5.2 Zmiana celów dotacji wojewódzkich zmierzająca do łączenia dwóch tytułów 
do dotacji w jeden

B.5.3 Rozszerzenie tytułów do dotacji wojewódzkich i wsparcia również na te obiekty, 
które nie są ogłoszone zabytkami, ale znajdują się na terenie rezerwatów zabytków 
albo stref i pasów ochronnych dla zabytków

B.5.4 Zapoznawanie społeczeństwa z państwową opieką nad zabytkami i udzielanie 
informacji właścicielom zabytków o ich prawach i obowiązkach

B.5.5 Współpraca z Narodowym Instytutem Zabytków przy realizacji umowy 
o niekomercyjnej współpracy i udzielaniu danych w innych dziedzinach 
zainteresowań społecznych

B.5.6 Wsparcie działań prowadzących do wpisania hotelu górskiego i nadajnika 
telewizyjnego na górze Ještěd na Listę dziedzictwa światowego UNESCO oraz 
wytypowanie kolejnych szczególnych atrakcji wartych wpisania na tę listę

B.5.7 Świadczenie metodycznej i fachowej pomocy właścicielom zabytków, gminom i 
stowarzyszeniom obywateli

B.5.8 Wsparcie odpowiedniego wykorzystania funduszu zabytków przede wszystkim 
na potrzeby ruchu turystycznego i zapewnienie odpowiedniej dostępności 
komunikacyjnej zabytków, akcji turystycznych i związanych z tym usług

B.5.9 Opracowanie planu terenowego ze znaleziskami archeologicznymi na terenie 
województwa libereckiego

B.5.10 Wsparcie finansowe studiów przedprojektowych i badań odnowy oraz 
wykorzystania zabytków

B.5.11 Odnowienie historycznych części miast
B.5.12 Prezentacja i propagowanie dziedzictwa kulturalnego z wykorzystaniem dla 

potrzeb ruchu turystycznego
B.5.13 Propagowanie dziedzictwa kulturalnego, łącznie z możliwością propagowania 

dziedzictwa poza terenem województwa
B.5.14 Współpraca z partnerami zagranicznymi przy ochronie zabytków i dziedzictwa 

kulturalno-historycznego 
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Przedsięwzięcie rozwojowe B.6: Zapewnienie dostępności i jakości 
zamieszkania, środowiska pracy i środowiska społecznego

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.6.1 Wspieranie budowy nowych gminnych jednostek mieszkalnych i ich infrastruktury, 
łącznie ze wspieraniem zasiedlania

B.6.2 Rekonstrukcja i modernizacja istniejących jednostek mieszkalnych i ich 
infrastruktury, łącznie ze wspieraniem zasiedlania

B.6.3 Wsparcie polityki mieszkaniowej skierowanej do ludzi starszych, rodzin rozbitych, 
bezrobotnych, socjalnie nieprzystosowanych, obcokrajowców i członków 
mniejszości łącznie z ich asymilacją społeczną

B.6.4 Rewitalizacja i humanizacja osiedli
B.6.5 Wsparcie zdrowego i ekologicznego mieszkania (domy ekologiczne, domy 

niskoenergetyczne)
B.6.6 Oświata i kształcenie w problematyce mieszkaniowej (domy ekologiczne, 

technologie alternatywne, osiedla ekologiczne)
B.6.7 Rekonstrukcje i przebudowy budynków publicznych, miejsc publicznych i ich 

wyposażenia, zieleni miejskiej, poprawa wizerunku miast i gmin
B.6.8 Rekonstrukcje urządzeń publicznych i wsparcie ich funkcjonowania
B.6.9 Wsparcie mieszkania „bez barier“, mieszkania bezpiecznego i bezpiecznego 

środowiska publicznego
B.6.10 Wsparcie obniżania ponadnormatywnego hałasu, zakłóceń i uciążliwości
B.6.11 Koncepcyjne rozwiązanie zamieszkania w województwie libereckim
B.6.12 Zapewnienie jakości środowiska pracy zatrudnionych i zapobieganie powstawaniu 

chorób  i wypadków przy pracy
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Przedsięwzięcie rozwojowe B.7: Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli 
i ich mienia

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

B.7.1 Wsparcie szkolenia i ćwiczeń podmiotów i osób uczestniczących w akcjach 
likwidowania skutków sytuacji nadzwyczajnych

B.7.2 Wsparcie modernizacji i unowocześniania wyposażenia technicznego i 
materialnego podmiotów i osób uczestniczących w akcjach likwidowania skutków 
sytuacji nadzwyczajnych

B.7.3 Wsparcie budowy systemu komunikacyjnego do transmisji danych i informacji 
między uczestniczącymi podmiotami i zespołami IZS

B.7.4 Wsparcie współpracy transgranicznej zespołów ratunkowych i pomocniczych
B.7.5 Wsparcie działań prewencyjnych i ochronnych dla obywateli przed klęskami 

żywiołowymi
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Cel strategiczny C: Kompleksowa infrastruktura o wysokiej 
jakości

Przedsięwzięcie rozwojowe C.1: Bieżąca poprawa infrastruktury 
komunikacji i jej optymalizacja

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

C.1.1 Poprawa stanu technicznego i dyspozycyjności infrastruktury transportowej
C.1.2 Rozbudowa i modernizacja głównych ciągów drogowych
C.1.3 Wsparcie rozwoju koncepcji szybkiego, nowoczesnego połączenia kolejowego 

z siecią kolejową ČR
C.1.4 Poprawa dostępu do granic państwa, dostępu dla wszystkich środków transportu 

i zwiększenie liczby przejść granicznych
C.1.5 Wsparcie działań w zakresie konserwacji komunikacji lądowej
C.1.6 Wsparcie działań prowadzących do poprawy sytuacji w miejscach krzyżowania 

się komunikacji drogowej i kolejowej
C.1.7 Modernizacja i elektryfikacja kolei
C.1.8 Wsparcie rozwoju regionalnego transportu lotniczego i infrastruktury
C.1.9 Wsparcie budowy obwodnic miast
C.1.10 Wsparcie budowy i rekonstrukcji komunikacji miejskiej
C.1.11 Budowa i rozwój dodatkowej infrastruktury dla transportu w spokoju i ciszy
C.1.12 Wsparcie działań prowadzących do obniżenia hałasu, emisji spalin i wibracji
C.1.13 Optymalizacja sieci transportu bezsilnikowego na terenie województwa i wsparcie 

przy jego nawiązaniu do sieci sąsiednich
C.1.14 Oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu samochodowego
C.1.15 Optymalizacja systemu nawigacyjnego transportu bezsilnikowego na terenie 

województwa
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Przedsięwzięcie rozwojowe C.2: Optymalizacja systemów komunikacyjnych 
łącznie z ich alternatywami i poprawa dostępu do komunikacji

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

C.2.1 Optymalizacja systemu publicznej obsługi transportowej i wyrównywanie różnic 
w jakości obsługi transportowej na terenie całego województwa

C.2.2 Wsparcie działań i oświaty w celu zmniejszenia kosztów transportu z preferowaniem 
transportu zbiorowego przed indywidualnym

C.2.3 Poprawa stopnia zintegrowania transportu publicznego w całym województwie
C.2.4 Wsparcie rozwoju transportu specjalnego ukierunkowanego na turystykę i sport 

(cyklobusy, skibusy, cyklowagony w pociągach itp.)
C.2.5 Wsparcie działań prowadzących do obniżenia liczny wypadków drogowych i 

poprawy bezpieczeństwa wszystkich systemów transportu
C.2.6 Wsparcie rozwoju i pracy kombinowanego transportu ciężarowego
C.2.7 Wsparcie rozwoju systemów transportowych oszczędnych ekonomicznie i 

ekologicznie
C.2.8 Wspieranie wprowadzania i rozwoju nowoczesnych systemów nawigacyjnych i 

lokalizujących
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Przedsięwzięcie rozwojowe C.3: Bieżące wykonywanie i modernizowanie 
technicznej infrastruktury łącznie z alternatywnymi źródłami energii

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

C.3.1 Zapewnienie i rozwój zaopatrzenia w wodę pitną, łącznie z poprawą jakości wody 
pitnej

C.3.2 Zapewnienie dostatecznego i skutecznego odwadniania i oczyszczania ścieków
C.3.3 Wsparcie gazyfikacji 
C.3.4 Budowanie i rozwój systemów centralnego zaopatrywania w ciepło
C.3.5 Zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w energię
C.3.6 Wsparcie działań managementu energetycznego w województwie libereckim
C.3.7 Wspieranie korzystania z odnawialnych i innych ekologicznie oszczędnych źródeł 

energii
C.3.8 Wspieranie i zapewnienie oszczędności energetycznych w sferze prywatnej, 

publicznej i przemysłowej
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Przedsięwzięcie rozwojowe C.4: Wprowadzanie i rozwój technologii 
informatycznych i komunikacyjnych

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

C.4.1 Wsparcie rozwoju i wykorzystania komunikacji elektronicznej i technologii 
informacyjnych

C.4.2 Wspieranie działań prowadzących do zwiększania bezpieczeństwa komunikacji 
elektronicznej i technologii informacyjnych

C.4.3 Zapewnienie podłączenia do internetu i wyposażenia w technologie informacyjne 
wszystkich publicznych, oświatowych i kulturalnych instytucji i podmiotów

C.4.4 Udostępnienie i rozwój szybkiego połączenia z internetem
C.4.5 Wspieranie działań prowadzących do poprawy wiedzy informatycznej
C.4.6 Wspieranie budowy i prezentacji poszczególnych podmiotów w internecie 
C.4.7 Wsparcie działań w zakresie e-govermentu
C.4.8 Wsparcie rozwoju cyfrowego nadawania programów telewizyjnych
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Cel strategiczny D: Zdrowe środowisko naturalne bez obciążeń

Przedsięwzięcie rozwojowe D.1: Zmniejszanie szkodliwych wpływów na 
środowisko naturalne i zdrowie obywateli

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

D.1.1 Wspieranie obniżania stężenia i ilości substancji zanieczyszczających atmosferę 
(szczególnie CO2, NOX i gazowe substancje organiczne oraz PM 10 i PM 2,5 i PAU 
według Koncepcji obniżania emisji i imisji substancji zanieczyszczających do 
atmosfery w województwie libereckim)

D.1.2 Obniżania stężenia i ilości emitowanych metali ciężkich (szczególnie kadmu i 
arsenu) 

D.1.3 Wspieranie obniżania stężenia i ilości substancji zanieczyszczających 
wypuszczane ścieki

D.1.4 Wspieranie obniżania stężenia i ilości substancji zanieczyszczających 
emitowanych w środowisku kopalni

D.1.5 Wsparcie odpowiedniego postępowania z wyprodukowanymi i dalej nie 
wykorzystywanymi odpadami

D.1.6 Wsparcie działań prowadzących do przetwórstwa odpadów niebezpiecznych 
w celu zmniejszenia zagrożenia

D.1.7 Wspieranie obniżania emitowanego hałasu
D.1.8 Wspieranie obniżania promieniowania radiacyjnego, elektromagnetycznego i 

magnetycznego
D.1.9 Wspieranie obniżania zawartości obcych substancji w łańcuchu pokarmowym
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Przedsięwzięcie rozwojowe D.2: Przeciwdziałanie i rozwiązywanie 
problemu wpływu działalności ludzkiej na środowisko naturalne i 
zdrowie

Przedsięwzięcia cząstkowe D.2a: Działania wspierające zasadę zapobiegania

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

D.2a.1 Wprowadzenie systemów zapobiegawczych (na przykład ISO, EMAS) i technologii 
przyjaznych dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego

D.2a.2 Działania prowadzące do oszczędności energetycznych i surowcowych
D.2a.3 Działania prowadzące do zapobiegania powstawaniu zagrożeń przemysłowych
D.2a.4 Wsparcie wszystkich działań prowadzących do ograniczenia powstawania 

odpadów, łącznie ze wspieraniem wprowadzania systemów nowoczesnych 
technologii niskoodpadowych

D.2a.5 Zastępowanie materiałów i komponentów niebezpiecznych materiałami i 
substancjami mniej albo w ogóle nie stwarzającymi zagrożenia

D.2a.6 Wsparcie wszystkich działań prowadzących do wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii

Przedsięwzięcia cząstkowe D.2b: Działania prowadzące do eliminowania niekorzystnego 
wpływu na elementy środowiska naturalnego i zdrowie publiczne

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

D.2b.1 Wspieranie działań prowadzących do rozpoczęcia maksymalnego wykorzystywania 
w przemyśle odpadów i przygotowania do przetwarzania odpadów niebezpiecznych 
w celu obniżenia ich szkodliwości

D.2b.2 Wsparcie rynku wyrobów z recyklingu, nadanie im priorytetu
D.2b.3 Systematyczne opracowywanie planu poprawy jakości powietrza atmosferycznego 

dla wszystkich gmin o pogorszonej jakości powietrza
D.2b.4 Wsparcie działań zaleconych w planach poprawy jakości powietrza, prowadzących 

między innymi do osiągnięcia nieprzekraczalnych limitów emisji tlenku siarki, 
tlenków azotu, ozonu i metali ciężkich (Cd, As, Ni) w horyzoncie roku 2010

D.2b.5 Wspieranie działań prowadzących do likwidacji zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych i podziemnych, gleby i terenów górniczych

D.2b.6 Uwzględnienie starych obciążeń ekologicznych zgodnie z priorytetami (łącznie 
z hałdami) ze specjalnym naciskiem na tereny po wydobyciu uranu

D.2b.7 Włączenie obiektów i powierzchni brownfields, rewitalizacja obiektów 
opuszczonych

D.2b.8 Obniżenie ekspozycji ludności na zagrożenia zdrowotne
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D.2b.9 Działania prowadzące do obniżenia negatywnego wpływu wysokiego 
poziomu hałasu i promieniowania pojawiających się w środowisku na zdrowie 
społeczeństwa – realizacja zabezpieczeń przed hałasem i promieniowaniem

D.2b.10 Działania prowadzące do likwidacji skutków działań antropogennych i klęsk 
żywiołowych

Przedsięwzięcia cząstkowe D.2c: działania wspierające monitoring ocenę stanu 
elementów środowiska naturalnego i zdrowia publicznego

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

D.2c.1 Przygotowanie i eksploatacja działającego systemu monitorowania wszystkich 
elementów środowiska naturalnego i zdrowia publicznego na całym terenie LK 
z powiązaniem z systemem krajowym

D.2c.2 Przygotowanie stanowiska do oceny wprowadzonego systemu monitorowania 
emisji substancji na całym terenie LK

D.2c.3 Wsparcie kompleksowego systemu oceny jakości wszystkich elementów 
środowiska naturalnego i zdrowia publicznego na całym terytorium LK, łącznie 
z identyfikacją ryzyka zdrowotnego i jego wpływu na stan zdrowia mieszkańców 
LK
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Przedsięwzięcie rozwojowe D.3: Troska o krajobraz, oszczędne korzystanie 
z potencjału krajobrazowego i przyrodniczego

Przedsięwzięcia cząstkowe D.3a: Poprawa rozmaitości gatunkowej i stabilności 
ekologicznej z naciskiem na zagrożone gatunki

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

D.3a.1 Ochrona stanowisk chronionych i zagrożonych gatunków
D.3a.2 Ograniczanie pojawiania się inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, zapobieganie 

ich rozszerzaniu
D.3a.3 Optymalizacja i troska o terenową stabilność systemów ekologicznych 
D.3a.4 Ustalenie metody oceny wskaźnika „Cechy gatunków drzewostanu z punktu 

widzenia ochrony przyrody
D.3a.5 Wsparcie dla urozmaicania gatunków i stabilności ekologicznej poszycia leśnego 

przez właściwe i urozmaicone działania pielęgnacyjne
D.3a.6 Zapewnienie ochrony europejskich i ogólnoświatowych znanych terenów przez 

dodatkową sieć niewielkich powierzchniowo terenów chronionych na zasadzie 
reprezentatywności

D.3a.7 Zapewnienie ochrony europejskich ważnych stanowisk zgodnie z ustawą 114/1992 
Sb. 

D.3a.8 Wsparcie dla managementu ochrony środowiska (na przykład plany opieki ZCHÚ 
itp.)

Przedsięwzięcia cząstkowe D.3b: Formowanie i oszczędne korzystanie z terenów 
województwa, ochrona krajobrazu z zachowaniem wartości przyrodniczych i 
estetycznych

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

D.3b.1 Ocena krajobrazu województwa libereckiego w celu ograniczenia miejsc 
ze zróżnicowaną ochroną krajobrazową, na przykład dla potrzeb decyzyjnych 
o możliwości lokalizacji intensywnych prac inwestycyjnych

D.3b.2 Uwzględnienie wartości województwa i jego krajobrazu przy wnioskowaniu i 
ocenie lokalizacji obiektów w wolnym terenie

D.3b.3 Realizacja zamierzeń prowadzących do rewitalizacji województwa, łącznie 
ze zwiększeniem ochrony i rozszerzeniem terenów zielonych

D.3b.4 Realizacja zamierzeń prowadzących do zwiększenia retencji wody w województwie, 
na przykład przez ułatwienie wsiąkania wody w podłoże, realizację zbiorników 
retencyjnych, polderów i innych zabezpieczeń przeciwpowodziowych

D.3b.5 Przestrzeganie zasady zrównoważonego gospodarzenia w województwie, łącznie 
z gospodarką leśną i to nie tylko przy opracowywaniu planów zagospodarowania 
lasu, ale i przy wykonywaniu poszczególnych działań, z naciskiem na taki aspekt, 
że roślinność leśna jest odnawialnym źródłem surowców i energii
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D.3b.6 Wsparcie takich form ruchu turystycznego, które są z punktu widzenia 
zrównoważonego wykorzystania potencjału terenu województwa libereckiego 
najbardziej oszczędne

Przedsięwzięcia cząstkowe D.3c: Maksymalna ochrona gruntów rolniczych

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

D.3c.1 Opracowanie programu ochrony gleby dla województwa libereckiego i 
wykonywanie upraw gruntowych

D.3c.2 Wsparcie rolnictwa w województwie z przestrzeganiem zasady zrównoważonego 
rozwoju gospodarki w województwie

D.3c.3 Priorytetowe wykorzystanie terenów już wydzielonych z ZPF
D.3c.4 Priorytetowe realizowanie przedsięwzięć budowlanych w istniejących ośrodkach
D.3c.5 Opracowanie metody obserwowania wykorzystania gospodarczego ZPF

Przedsięwzięcia cząstkowe D.3d: Właściwe i gospodarne postępowanie ze źródłami 
nieodnawialnymi 

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

D.3d.1 Zezwolenie na udostępnianie złóż i rozszerzanie wydobycia ze źródeł 
nieodnawialnych tylko na podstawie udokumentowanej konieczności wydobycia 
surowca oraz na podstawie zapewnienia przetworzenia całego wydobytego 
surowca

D.3d.2 Wykonanie i udostępnienie jednolitej bazy danych z informacjami o gospodarce 
surowcowej i postępowaniu ze źródłami nieodnawialnymi w LK (łącznie 
z przetwarzaniem surowców wtórnych) i dokonywanie jej okresowej aktualizacji
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Przedsięwzięcie rozwojowe D.4: Poprawa świadomości ekologicznej 
obywateli

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

D.4.1 Realizacja programów oświatowych i kształceniowych w zakresie 
środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju, wsparcia i ochrony 
zdrowia, łącznie z systemem zdrowego stylu życia dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych

D.4.2 Wsparcie informowania społeczeństwa o planowanych działaniach, 
które mogą wpłynąć na stan środowiska naturalnego i rozwoju 
zrównoważonego

D.4.3 Stworzenie działającej sieci EVVO LK jako długofalowego celu 
wspierającego komunikację i współpracę podmiotów w województwie

D.4.4 Wsparcie zamiarów prowadzących do wdrożenia i wykonywania prac 
związanych z rozszerzeniem EVVO i UR poprawiających świadomość 
obywateli o ochronie środowiska i przedsiębiorstw LK (które ma już 
miejsce w ramach grantowych programów ORV22P oraz w ramach 
bezpośredniej pomocy EVVO dla rolnictwa)
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Cel strategiczny E: Zrównoważony rozwój terenowy i społeczny

Przedsięwzięcie rozwojowe E.1: Rozwój współpracy wszechstronnej, 
łącznie z poprawą współpracy międzyresortowej i transgranicznej

Przedsięwzięcia cząstkowe E.1 a: Współpraca wewnętrzna

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

E.1a.1 Wspieranie współpracy resortowej i międzyresortowej
E.1a.2 Wspieranie współpracy w ramach województwa między gminami i 

urzędami administracji państwowej
E.1a.3 Wspieranie wzajemnej współpracy niedochodowej (między sektorem 

publicznym, prywatnym i niedochodowym)
E.1a.4 Wspieranie przygotowania i realizacji wspólnych projektów rozwojowych 

PPP („public-private partnership“)
E.1a.5 Wspieranie współpracy (przekazywanie doświadczeń praktycznych) 

samorządu wojewódzkiego gminom województwa libereckiego, 
współpraca dobrowolnych związków gmin i miejskich grup działania 
województwa libereckiego między sobą

Przedsięwzięcia cząstkowe E.1 b: Współpraca zewnętrzna

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

E.1b.1 Wspieranie wzajemnej współpracy niedochodowej (między sektorem 
publicznym, prywatnym i niedochodowym) i innymi podmiotami poza 
województwem libereckim

E.1b.2 Wspieranie przygotowania i realizacji wspólnych projektów rozwojowych 
PPP („public-private partnership“) oraz z innymi podmiotami poza 
województwem libereckim

E.1b.3 Wspieranie współpracy (przekazywanie doświadczeń praktycznych) 
dobrowolnych związków gmin i miejskich grup działania podmiotów 
gospodarczych i NNO oraz z innym podmiotom poza województwem 
libereckim

E.1b.4 Wspieranie międzyregionalnej współpracy podmiotów województwa 
libereckiego z podmiotami nie tylko w ramach ČR (łącznie z NUTS 
II Północny wschód), ale i w ramach UE, łącznie z aktywniejszym 
reprezentowaniem województwa libereckiego w Brukseli

E.1b.5 Wspieranie współpracy międzynarodowej, tworzenie projektów 
transgranicznych i międzynarodowych oraz międzynarodowej sieci 
partnerskich miast i gmin
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E.1b.6 Intensyfikacja i poprawa powiązań z przygranicznymi terenami Polski i 
Śląska, łącznie z poprawą pozycji i usług Euroregionu NYSA
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Przedsięwzięcie rozwojowe E.2: Rozwój terenów miejskich

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

E.2.1 Rewitalizacja centrów miejskich województwa libereckiego
E.2.2 Rozwój regionalnych centrów miejskich i koncepcja poprawy procesów 

urbanizacyjnych w ich okolicy
E.2.3 Rozwój niezawodnej infrastruktury i wyposażenia dla ludności w środowiskach 

miejskich
E.2.4 Konserwacja zieleni i rewitalizacja brownfields na terenach zurbanizowanych
E.2.5 Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wspieranie działań 

prowadzących do oszczędności surowców energetycznych
E.2.6 Zmniejszenie obciążenia komunikacji w miastach, łącznie z wyciszeniem 

transportu
E.2.7 Ochrona przeciwpowodziowa
E.2.8 Zapobieganie przestępstwom i zjawiskom patologicznym w miastach
E.2.9 Opracowanie aktualnych strategicznych rozwojowych terenowych dokumentów 

dla miast, łącznie z planami integracji
E.2.10 Stworzenie warunków do poprawy życia w mieście, łącznie ze wsparciem działań 

dotyczących czasu wolnego
E.2.11 Wsparcie inicjatyw rozwojowych i inicjatyw społecznych w miastach
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Przedsięwzięcie rozwojowe E.3: Rozwój terenów wiejskich

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

E.3.1 Rozwój wielostronny rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej na terenach 
wiejskich województwa libereckiego

E.3.2 Rozwój aktywności produkcyjnej i nieprodukcyjnej; wsparcie dla zatrudnienia na 
wsi; wsparcie powstawania miejsc pracy na terenach wiejskich

E.3.3 Zapewnienie właściwych administracyjnych i technicznych (łącznie 
z wyposażeniem) warunków życia w osiedlach wiejskich

E.3.4 Wprowadzenie zintegrowanych systemów postępowania z odpadami na wsi
E.3.5 Zapewnienie troski o elementy środowiska naturalnego i krajobraz terenów 

wiejskich
E.3.6 Wsparcie i poprawa warunków duchowych, społecznych i socjalnych życia na 

wsi
E.3.7 Wprowadzenie lepszych form współpracy w życiu na wsi, łącznie z dobrze 

działającymi agencjami wspomagającymi lokalne grupy działania 
E.3.8 Wsparcie programów i projektów prowadzących do rewitalizacji i usuwania 

opóźnień na wsi (na przykład. Program odnowy wsi)
E.3.9 Podnoszenie prestiżu wsi
E.3.10 Opracowanie aktualnych strategicznych rozwojowych dokumentów dla gmin 

wiejskich województwa, związków gmin, lokalnych grup działania i monitoring ich 
realizacji

E.3.11 Wsparcie terenowego projektowania rozwoju gmin
E.3.12 Wykorzystanie brownfieldów dla poszerzenia terenów do prowadzenia działalności 

gospodarczej
E.3.13 Regeneracja miejsc publicznych, zabytków historii i kultury
E.3.14 Rozbudowa obiektów do spędzania wolnego czasu
E.3.15 Wsparcie utrzymania małej architektury w krajobrazie (kapliczki, krzyże)
E.3.16 Wykorzystanie programów spierających rolnictwo
E.3.17 Utrzymanie odnawialnych źródeł energii
E.3.18 Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów wiejskich
E.3.19 Wsparcie projektów skierowanych na odnowienie funduszu budowlanego 

z zachowaniem dotychczasowego krajobrazu
E.3.20 Poprawa oświaty w społeczeństwie wiejskim
E.3.21 Dobra infrastruktura i usługi dla społeczeństwa wiejskiego (wodociąg, kanalizacja, 

sieć informacyjna, szkoły i przedszkola, domy usług socjalnych, sklepy z towarami 
mieszanymi, biblioteki, ośrodki zdrowia, obiekty wielofunkcyjne itp.)

E.3.22 Odnawianie tradycyjnych rzemiosł i produktów, pielęgnowanie tradycji na wsi
E.3.23 Budowa i rekonstrukcja komunikacji miejskiej, ścieżek rowerowych, chodników 

dla pieszych
E.3.24 Ośrodki informacji turystycznej
E.3.25 Wsparcie projektów skierowanych na doszkalanie administracji na wsi
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E.3.26 Wspieranie działalności przemysłowej
E.3.27 Wsparcie działania gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
E.3.28 Wspieranie działań prowadzących do ekologicznego gospodarzenia 

w województwie 
E.3.29 Odnowa i utrzymanie stawów rybnych
E.3.30 Wsparcie projektów skierowanych na utrzymanie i rozwój roślinności leśnej
E.3.31 Wsparcie inicjatyw rozwojowych i grup społecznych na wsi
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Przedsięwzięcie rozwojowe E.4: Koncepcyjne zarządzanie rozwojem

Przedsięwzięcia cząstkowe E.4a: Planowanie strategiczne 

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

E.4a.1 Aktualizacja i opracowanie strategicznych rozwojowych dokumentów w pionie i 
w poziomie związanych i zgodnych z głównymi kierunkami rozwoju i zasadami Unii 
Europejskiej

E.4a.2 Usuwanie lokalnych i regionalnych dysproporcji za pomocą planowania 
strategicznego i realizowania podjętych przedsięwzięć

E.4a.3 Aktualizacja ograniczeń terenów wiejskich i wsparcie ich rozwoju
E.4a.4 Ocena rozwoju zrównoważonego województwa libereckiego i terenów zgodnie 

z ORP
E.4a.5 Wsparcie, rozszerzanie i implementacja strategii rozwoju zrównoważonego na 

poziomie lokalnym i regionalnym

Przedsięwzięcia cząstkowe E.4b: Planowanie terenowe

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

E.4b.1 Odpowiednia metodyczna poprawa jakości opracowań sporządzanych przez 
prowadzących ÚAP na poziomie województwa i gmin

E.4b.2 Wsparcie systemowe działania urzędu planowania przestrzennego 
E.4b.3 Wsparcie łączenia HW i SW przy pozyskiwaniu danych i ÚP w gminach i 

województwie
E.4b.4 Odpowiednia metodyczna poprawa jakości działania urzędu planowania 

przestrzennego 
E.4b.5 Stworzenie i wprowadzenie standardów dla agendy ÚAP na terenie województwa 

libereckiego za pomocą zespołu problemowego ÚAP województwa libereckiego
E.4b.6 Wsparcie metodyczne przy powstawaniu Rad gmin dla zrównoważonego rozwoju 

w województwie libereckim

Przedsięwzięcia cząstkowe E.4c: Dokumentacja planowania przestrzennego miast i gmin

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

E.4c.1 Poprawa kwalifikacji prowadzących ÚPD na poziomie województwa i gmin
E.4c.2 Stworzenie i wprowadzenie standardów planowania przestrzennego (również 

w powiązaniu z poszczególnymi stopniami ÚPD)
E.4c.3 Poprawa metodyczna planowania przestrzennego w gminach
E.4c.4 Systemowe pokrycie LK ważnymi ÚPD i wspieranie planowania przestrzennego 

w gminach
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E.4c.5 Zapewnienie kompatybilności części planów terenowych z modelem danych 
województwa z punktu widzenia formatów warstw danych, syntetycznego 
oznaczenia warstw danych, atrybutów warstw i samej ich treści

Przedsięwzięcia cząstkowe E.4d: Powiązanie i koordynacja planowania przestrzennego i 
strategicznych dokumentów rozwojowych 

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

E.4d.1 Wzajemna koordynacja dokumentów koncepcyjnych województwa, PÚR i ÚPD
E.4d.2 Wzajemna koordynacja dokumentów koncepcyjnych na poziomie ORP, 

mikroregionów, MAS i gmin z odpowiednimi lokalnymi ÚPD
E.4d.3 Wzajemna koordynacja dokumentów koncepcyjnych, PÚR i ÚPD z punktu widzenia 

powiązań pionowych w ramach LK
E.4d.4 Opracowanie Oceny wpływu na zdrowie i ocena zgodności z Polityką zdrowotną 

województwa libereckiego we wszystkich strategicznych dokumentach 
wojewódzkich i terenowych
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Przedsięwzięcie rozwojowe E.5: Wsparcie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

E.5.1 Wprowadzenie systemu komunikacji i poprawy współpracy samorządów LK 
pomiędzy sobą, NNO pomiędzy sobą, podmiotów gospodarczych pomiędzy sobą i 
wszystkich powiązanych sektorów

E.5.2 Wsparcie partnerstwa w województwie libereckim, wsparcie wspólnego 
tworzenia i realizacji projektów rozwojowych PPP („public-private-partnership“)

E.5.3 Działania poprawiające informację obywateli LK o inicjatywach w województwie i 
wspierające ich udział w procesach decyzyjnych

E.5.4 Wsparcie aktywności społecznej, równych możliwości i działalności socjalnej
E.5.5 Rozpoczęcie i wsparcie działania „dyskusyjnych okrągłych stołów“ o zamierzeniach 

rozwojowych
E.5.6 Wprowadzenie doradztwa dla NNO, dla działaczy, dla inicjatyw obywatelskich 

i mieszkańców LK, tzn. powstanie „centrum LK do wspierania demokracji 
obywatelskiej na poziomie regionalnym“ i w sprawie korzystania ze środków 
finansowych UE

E.5.7 Opracowanie analizy NNO w LK z ustaleniem stopnia i granicznej możliwej 
wartości NNO w regionie

E.5.8 Działania wspierające włączanie NNO do procesów decyzyjnych
E.5.9 Poprawa świadomości, wiedzy i doświadczenia członków NNO w zakresie 

inicjatyw mieszkańców
E.5.10 Wytworzenie mechanizmów okresowego wsparcia finansowego sprawdzonych 

„dobrze działających dla społeczeństwa LK dochodowych NNO“
E.5.11 Ustalanie zasad i kryteriów, opracowanie metody oceny „dobrze działających dla 

społeczeństwa LK dochodowych NNO“, wprowadzenie certyfikacji NNO w LK 
E.5.12 Wspieranie nowych, początkujących i małych NNO ze środków publicznych; 

(finansowych, moralnych, motywacyjnych, informacyjnych) dla inicjatyw 
obywatelskich i publicznych

E.5.13 Tworzenie ogólnych i długoterminowych grantów dla NNO, w celu realizacji 
głównych przedsięwzięć, które ustala województwo albo podmiot sponsorujący 
(zakłada się zgodność celu z lokalnymi i regionalnymi dokumentami koncepcyjnymi 
i rozwojowymi)

E.5.14 Wsparcie lokalnych korzystnych działań w zakresie podmiotów gospodarczych 
niedochodowych organizacji pozarządowych i administracji publicznej

E.5.15 Metodyczne, specjalistyczne wsparcie inicjatyw społecznych i ich rozwoju za 
pomocą wprowadzenia lokalnej Agendy 21



Program rozwoju województwa libereckiego 2007 - 2013

53

Przedsięwzięcie rozwojowe E.6: Poprawa jakości administracji 
publicznej

Działania związane z tym przedsięwzięciem:

E.6.1 Wprowadzenie nowoczesnych instrumentów zarządzania CAF, benchmarking, 
ISO serii 9000 lub 14 000, EMAS, MA21, systemów zarządzania zorientowanych 
ekologicznie i socjalnie w administracji i jej organach

E.6.2 Kontrola wykorzystania środków publicznych i wprowadzania instrumentów 
poprawiających efektywność gospodarowania środkami publicznymi, łącznie 
z systematycznym wprowadzaniem zasady zamówień publicznych przyjaznych 
dla środowiska (zgodnie z instrukcją Komisji Europejskiej do spraw zamówień 
publicznych przyjaznych dla środowiska naturalnego)

E.6.3 Poprawa wiedzy i doświadczenia pracowników administracji nie tylko w zakresie 
pozyskiwania środków z funduszy, grantów i wsparcia finansowego (krajowe, UE, 
EHP ITP.)

E.6.4 Wykorzystanie technologii informacyjnych do usprawnienia administracji i 
wsparcia e-govermentu

E.6.5 Wprowadzenie systemu szybkiego i niezawodnego przekazywania informacji 
między administracją, podmiotami i obywatelami LK, łącznie z informacją zwrotną

E.6.6 Marketingowe zarządzanie gminami, miastami, mikroregionami i województwem
E.6.7 Wzmocnienie możliwości systemu doradztwa i assistance center w samorządach 

gminnych LK (Euroregion NYSA, SOLK itp.)
E.6.8 Stworzenie i okresowe aktualizowanie portalu wojewódzkiego ukierunkowanego 

na dotacje i źródła finansowe na okres 2007 - 2013
E.6.9 Realizacja procesu MA21 na poziomie gmin, miast, mikroregionów i całego 

województwa
E.6.10 Wsparcie włączenia gmin do „Zdrowych miejsc“, wsparcie „Zdrowego 

województwa libereckiego“
E.6.11 Stworzenie managementu zrównoważonego rozwoju, łącznie z Radami gmin 

dla zrównoważonego rozwoju terytorialnego zgodnie z wymaganiem nowej 
ustawy budowlanej nr 183/2006 Sb.), z przedstawicielami grup zainteresowań 
(„stakeholderów“) w celu podzielenia terenu LK według gmin o rozszerzonym 
zakresie działania i na poziomie województwa

E.6.12 Wprowadzenie Forum zrównoważonego rozwoju województwa libereckiego
E.6.13 Wprowadzanie wiedzy i współpraca mediów w zakresie zrównoważonego rozwoju 

LK
E.6.14 Opracowanie srednioterminowego planu rozwoju usług województwa 

libereckiego
E.6.15 Opracowanie strategii komunikacyjnej województwa libereckiego
E.6.16 Wsparcie działania Dziecinnego Parlamentu Wojewódzkiego
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E.6.17 Wsparcie zbierania danych statystycznych i wprowadzenie systemu monitorowania 
wskaźników rozwoju LK, łącznie ze wskaźnikami UE, ich rocznej oceny okresowej, 
ich sprzężenia z dokumentami rozwojowymi i terenowymi, zarówno na poziomie 
wojewódzkim, jak i lokalnym

E.6.18 Poprawa jakości i powiązania wzajemnego strategicznie planowanych 
dokumentów terenowych na różnych poziomach hierarchii w ramach województwa 
z punktu widzenia dynamiki zmian socjoekonomicznych w przełożeniu na rozwój 
zrównoważony

E.6.19 Stałe wsparcie finansowe ze środków publicznych zmierzające do pomocy 
działaniom uzupełniającym realizowanie strategicznych celów określonych 
w Strategii rozwoju województwa libereckiego na lata 2006 - 2020 i w Programie 
rozwoju województwa libereckiego na lata 2007 - 2013

E.6.20 Wsparcie zmian legislacyjnych w ČR prowadzących do polepszenia rozdziału 
podatków w stosunku do gmin

E.6.21 Wspomaganie oświaty w zakresie sprawiedliwości, wykształcenia 
środowiskowego

E.6.22 Programy walki z korupcją; wsparcie przejrzystości i powstanie portalu do dzielenia 
się doświadczeniami uzyskanymi przy przeprowadzaniu konkretnych inicjatyw 
(projektów, administracji państwowej i z wyboru) z organami administracji  
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Priorytety województwa libereckiego

W celu osiągnięcia deklarowanych celów należy z listy środków i działań zawartych 
w Programie rozwoju województwa libereckiego na lata 2007 - 2013 położyć nacisk 
na najważniejsze i najpoważniejsze dla województwa libereckiego przedsięwzięcia 
rozwojowe i pakiety działań. Czyli ogłosić priorytety i przystąpić do ich realizacji. 
Przedłożony wykaz priorytetów opiera się nie tylko o wymagania trendów rozwojowych 
UE i ČR, ale o specjalistyczną analizę i znajomość problematyki województwa 
libereckiego oraz o wyniki dyskusji, które miały miejsce przy tworzeniu dokumentów 
rozwojowych LK, zarówno z resortami, jak i z przedstawicielami partnerów LK oraz 
mieszkańcami LK.

Wykaz priorytetów

1. Dynamiczna i konkurencyjna ekonomika 
 Wsparcie dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
 Wsparcie atmosfery innowacyjności
 Zmniejszanie różnic regionalnych w zakresie rozwoju gospodarczego
 Poprawa urozmaicenia oferty i jakości usług w zakresie ruchu turystycznego 

uwzględnieniem możliwości lokalnych 

2. Wykształcone i zdrowe zasoby ludzkie
 Sprawny i efektywny system oświaty z naciskiem na jakość życia
 Sprawny i efektywny system socjalny i opieki zdrowotnej z naciskiem na 

profilaktykę
 Wspieranie dostępu do osobistej poprawy kwalifikacji

3. Kompleksowa infrastruktura
 Zapewnienie kompleksowej, wysokiej jakości infrastruktury komunikacyjnej i 

technicznej
 Poprawa dostępu do komunikacji
 Rozwój i korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii 

4. Zdrowe środowisko naturalne bez obciążeń
 Zmniejszanie obciążenia emisyjnego i imisyjnego obywateli i terenów, łącznie 

z usuwaniem obciążeń ekologicznych
 Włączanie, rewitalizacja brownfields

5. Zrównoważony rozwój regionów społeczeństwa gmin
 Koncepcyjne kierowanie rozwojem i popieranie współpracy
 Wspieranie procesów demokratycznych
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Słabe i gospodarczo opóźnione tereny LK

Na terenie województwa libereckiego występują istotne różnice pomiędzy poszczególnymi 
gminami i regionami, przede wszystkim z punktu widzenia ich rozwoju socjospołecznego. 
Prawdopodobnie bez pomocy świadczonej tym regionom następowałoby dalsze pogłębianie 
różnic, do czego ze względu na poprawę efektywności polityki regionalnej nie można 
dopuścić. Usuwanie negatywnych wpływów tych różnic wewnętrznych trzeba rozumieć jako 
jedno z głównych założeń wewnętrznej jedności i stabilności województwa libereckiego.
Do sprawnego i celowego skierowania wsparcia są wyznaczone słabsze gospodarczo rejony 
(również nowe opóźnione rejony gospodarcze) województwa libereckiego.
Do oznaczenia opóźnionych gospodarczo i słabszych rejonów województwa libereckiego 
zostały, jako podstawowa jednostka terenowa użyte tzw. generalne jednostki, które zostały 
porównane na podstawie 11 wskaźników (intensywność budownictwa mieszkaniowego, 
indeks wykształcenia, indeks obciążeń ekonomicznych, liczba miejsc pracy, stopień 
bezrobocia, intensywność działań gospodarczych, podatki, dostęp do komunikacji, 
infrastruktura techniczna, organy obywatelskie, gęstość zaludnienia). Wartości wskaźników 
były określane dla poszczególnych jednostek generalnych i przeliczane w stosunku 
do średniej województwa libereckiego. Wynik miały przyporządkowane współczynniki 
zależne od wagi poszczególnych wskaźników. Wartości końcowe wszystkich wskaźników 
dla poszczególnych jednostek generalnych zostały dodane, uszeregowane rosnąco a potem 
podzielone na trzy kategorie:

 opóźnione gospodarczo regiony - mowa o wszystkich generalnych jednostkach, których 
wynikowa punktacja jest niższa od średniej województwa libereckiego,

 regiony słabsze gospodarczo - mowa o wszystkich generalnych jednostkach, których 
wynikowa punktacja jest niższa od ustalonej granicy, która jest naturalnym progiem 
wynikowej oceny punktowej i była wybrana tak, żeby można było utworzyć kompaktowe 
regiony terytorialne,

 pozostałe regiony - mowa o wszystkich generalnych jednostkach, których wynikowa 
punktacja jest wyższa od średniej dla województwa libereckiego.

Dla realizacji celów, t. j. przekształcenia słabszych regionów gospodarczych w rozwinięte 
i stabilne, trzeba je wspierać finansowo. Do tego celu województwo libereckie wydzieliło 
w ramach Grantowego funduszu program 6.18, który jest przeznaczony do wsparcia słabszych 
gospodarczo regionów (Program wsparcia słabszych gospodarczo regionów województwa 
libereckiego). W ramach tego programu będą dotowane wszystkie gminy, które wprowadzono 
do grupy „regionów słabych gospodarczo“. W przypadku, gdy będzie możliwe zasilenie 
regionów słabszych gospodarczo z innych źródeł, przede wszystkim ze źródeł unijnych 
(programy operacyjne), zakłada się, że w ramach województwa libereckiego dokona się 
oceny wszystkich „regionów słabych gospodarczo“.
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Tereny wynikowe

HSO Frýdlantsko – generalnie jednostki Frýdlant (Bulovka, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Heřmanice, Horní Řasnice, Krásný Les, Kunratice, Pertoltice, Hejnice (Bílý Potok, Hejnice, 
Lázně Libverda), Nové Město pod Smrkem (Jindřichovice p. S., Nové Město p. S.), Raspenava 
(Raspenava) a Višňová (Černousy, Višňová).

HSO Jihozápadní Českolipsko – generalnie jednostki Doksy (Bezděz, Doksy, Luka, Okna, Skalka u 
Doks, Tachov, Ždírec), Dubá (Blatce, Dubá, Chlum, Tuhaň, Vrchovany), Kravaře (Holany, Jestřebí, 
Provodín, Zahrádky), Zahrádky (Holany, Jestřebí, Provodín, Zahrádky) a Žandov (Horní Police, 
Žandov).

HSO Jižní Jilemnicko – generalnie jednostki Roztoky u Jilemnice (Kruh, Roztoky u Jilemnice, 
Svojek) a Studenec (Bukovina u Č., Čistá u H., Horka u St. Paky, Levínská Olešnice, Martinice v K., 
Studenec).

HSO Mimoňsko – generalnie jednostki Mimoň (Brniště, Mimoň, Noviny p. R., Pertoltice p. R., Velký 
Valtinov), Ralsko (Ralsko), Stráž pod Ralskem (Dubnice, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem) a 
Zákupy (Bohatice, Velenice, Zákupy).

HSO Podještědí – generalnie jednostki Český Dub (Bílá, Cetenov, Český Dub, Hlavice, Proseč p. J., 
Světlá p. J., Všelibice), Jenišovice (Frýdštejn, Jenišovice), Křižany (Křižany, Zdislava), Osečná (Janův 
Důl, Osečná) a Sychrov (Čtveřín, Lažany, Paceřice, Radimovice, Sychrov, Vlastibořice, Žďárek).

HSO Semilsko – generalnie jednostki Jesenný (Bozkov, Jesenný, Roztoky u Semil), Lomnice nad 
Popelkou (Bradlecká Lhota, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Stružinec, Syřenov, 
Veselá), Poniklá (Jestřabí v Krkonoších, Poniklá), Rovensko pod Troskami (Holenice, Ktová, Rovensko 
p. T., Tatobity, Troskovice, Žernov), Semily (Benešov u Semil, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou, 
Chuchelna, Příkrý, Semily, Slaná, Záhoří), Velké Hamry (Plavy, Velké Hamry, Zlatá Olešnice), Vysoké 
nad Jizerou (Roprachtice, Vysoké n. J.) a Zásada (Držkov, Jílové u Držkova, Loužnice, Radčice, 
Vlastiboř, Zásada).

HSO Cvikovsko – generalnie jednostki Cvikov (Cvikov, Kunratice u Cvikova, Svor), Jablonné 
v Podještědí (Jablonné v P., Janovice v P.), Kamenický Šenov (Kamenický Šenov, Nový Oldřichov, 
Prysk), Krompach (Krompach, Mařenice) a Rynoltice (Rynoltice).

Pozostałe gminy opóźnione gospodarczo – Benecko, Vítkovice, Horní Branná, Hrádek n. N., Chotyně, 
Bílý Kostel n. N., Chrastava, Nová Ves, Jablonec n. J., Bělá, Košťálov, Libštát, Mníšek, Oldřichov v H., 
Chotovice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Č., Slunečná, 
Dvojkov, Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany.

Mapa z ostatecznym oznaczeniem słabych gospodarczo i opóźnionych terenów województwa 
libereckiego jest podana na wewnętrznej stronie tylnej części obwoluty.
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Wskaźniki i monitoring

Dla celów badania i realizacji poszczególnych środków i działań zaproponowanych 
w Programie rozwoju województwa libereckiego zostanie na każdy rok jego obowiązywania 
wykonany monitoring. Monitoring za poszczególne lata będzie prowadzony w drugiej połowie 
następnego roku. Monitoring będzie sprawdzał realizację Programu, i to nie tylko w związku 
z działaniami wspieranymi województwo libereckie, ale też i działaniami finansowanymi 
ze źródeł innych niż wojewódzkie, t. j. państwowych i unijnych funduszy.
Monitoring będzie podzielony na dwie niezależne części, t. j. obserwacja wykorzystania źródeł 
finansowania i sprawdzanie zmian wartości poszczególnych wskaźników mierzonych.
Korzystanie ze źródeł finansowania będzie obserwowane dla programów i funduszy podanych 
w rozdziale Źródła finansowania (w pełnej wersji dokumentu).
Mierzone wskaźniki są podane w pełnej wersji dokumentu i podzielone na poszczególne 
przedsięwzięcia, przy czym w ramach monitoringu będzie badana realizacja poszczególnych 
działań. Dla działań, których nie można obserwować za pomocą wskaźników, będzie 
dokonywana ich roczna ocena w formie opisu słownego.
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Wyjaśnienia

brownfields 

obszar, który traci albo już stracił swoje pierwotne możliwości 
wykorzystania (przede wszystkim byłe tereny przemysłowe, 
niewykorzystane obiekty rolnicze, tereny uszkodzone przez 
wydobycie, czasami do brownfields można zaliczyć opuszczone 
poligony wojskowe)

dalsze kształcenie
proces kształcenia zamierzony na kształcenie po zdobyciu 
określonego poziomu wiedzy; po ukończeniu szkoły podstawowej, 
ewentualnie kształcenia związanego z wykonywanym zawodem

emisja ilość substancji zanieczyszczających dostających się z określonego 
źródła do atmosfery

ewaluacja ocena

imisja ilość substancji zanieczyszczających w powietrzu

implementacja wprowadzanie, urzeczywistnianie, realizacja

infrastruktura

grupa gałęzi gospodarki narodowej zapewniająca bazę 
do kompleksowego rozwoju ekonomiki; zwykle jest to budowa 
systemów komunikacyjnych, łączności, źródeł energii, urządzeń 
gospodarki wodnej, budowa mieszkań, szkół, szpitali, instytucji 
badawczych itp.; zależnie od charakteru gałęzi infrastruktura dzieli 
się na ekonomiczną (na przykład transport, energetyka) i socjalną 
(mieszkania, lecznictwo, szkoły); finansowana jest przeważnie 
ze źródeł publicznych ze względu na małą atrakcyjność dla kapitału 
prywatnego (małe zyski, wielkie zużycie kapitału i jego wolny 
obrót)

innowacja

innowacje to odnowa i poszerzenie skali wyrobów i usług oraz 
rynków z nimi związanych, przygotowywanie nowych metod 
produkcji, dostaw i dystrybucji, wprowadzanie zmian w zarządzaniu, 
organizacji pracy, warunków pracy i kwalifikacji siły roboczej
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klaster

regionalnie zorganizowany związek nawzajem połączonych 
podmiotów gospodarczych, wyspecjalizowanych dostawców, 
świadczących usługi, firm w podobnych dziedzinach i 
stowarzyszonych instytucji i organizacji, które nie tylko konkurują, 
ale również kooperują, a ich powiązania są potencjałem do poprawy 
i podniesienia ich konkurencyjności; klastery specjalizują się 
w określonych sektorach, dziedzinach i/lub produktach o wysokiej 
gęstości sprzężeń między sektorami i razem powiązanych 
zależnościami odbiorczo - dostawczymi, wspólnymi technologiami, 
wspólnymi klientami i kanałami dystrybucji oraz wspólnym rynkiem 
pracy i kapitałem ludzkim

kluczowe 
kompetencje

zbiór wiadomości, doświadczeń, zdolności, spostrzeżeń i wartości 
ważnych dla rozwoju osobowego i samorealizacji każdego członka 
społeczeństwa; na przykład kompetencje do nauki, kompetencje 
do rozwiązywania problemów, kompetencje do komunikacji, 
kompetencje socjalne i personalne, kompetencje obywatelskie, 
kompetencje pracownicze

kształcenie 
informacyjne

proces uzyskiwania wiadomości, wyciągania wniosków i 
spostrzeżeń z codziennych doświadczeń, z otoczenia, z kontaktów; 
odwrotnie niż przy kształceniu formalnym, nieformalne kształcenie 
nie jest zorganizowane, niesystematyczne i nieskoordynowane 
instytucjonalnie

Kształcenie 
nieformalne

jest realizowane oprócz formalnego systemu kształcenia i 
nie prowadzi do celowego wykształcenia szkolnego; chodzi 
o zorganizowane wychowanie działania kształcące poza ramami 
oficjalnego systemu kształcenia, który oferuje zainteresowanym 
planowy rozwój doświadczeń życiowych, doświadczenia i 
spostrzeżenia, oparte na celowym systemie wartości; te działania 
z zasady są dobrowolne; organizatorami są organizacje dzieci i 
młodzieży oraz inne niepaństwowe i niedochodowe organizacje, 
ośrodki spędzania wolnego czasu, agencje oświatowe, fundacje, 
kluby, organizacje kulturalne i inne

kształcenie 
początkowe

obejmuje wszystkie formy kształcenia w ramach oświaty, które ma 
miejsce przed pierwszym kontaktem z rynkiem pracy

kształcenie 
trójstopniowe kształcenie i szkolnictwo wyższe
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lokalna 
Agenda 21

oznacza dokładnie, co musimy zrobić w XXI wieku, żeby osiągnąć 
zrównoważony rozwój (słowo „miejski“ odnosi się do miejsca 
działania – miejsca zamieszkania, gminy, regionu; słowo „agenda“ 
oznacza program albo wykaz rzeczy, które trzeba zrobić, żeby 
osiągnąć cele; liczba „21“ sugeruje branie pod uwagę w długim 
horyzoncie czasowym całego XXI wieku)

miasto
(teren miejski)

chodzi o teren, który nie jest klasyfikowany jako teren wiejski a 
w przypadku Programu rozwoju województwa libereckiego 2007 - 
2013 uważa się, że miastem są wszystkie gminy posiadające ponad 
2000 mieszkańców

Natura 2000

zespół terenów chronionych najwięcej zagrożonych gatunków 
roślin, zwierząt i stanowisk przyrodniczych (na przykład 
torfowiska, stepy skalne albo smreczyny górskie itp.) na całym 
terenie UE; celem takiego zespołu jest ochrona biologicznej 
rozmaitości, dalej zachowanie albo poprawa całkowitego stanu 
stanowisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, zgranie 
interesów ochrony przyrody z oszczędnym gospodarowaniem 
oraz zapisaniem cennych stanowisk przyrodniczych w Republice 
Czeskiej do europejskiego dziedzictwa przyrodniczego

optymalizacja poprawa stanu aktualnego, usunięcie wad i braków, uzupełnienie 
o nowe i brakujące elementy

ośrodki bez barier

ośrodki do aktywnego i efektywnego wypełniania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży ze szczególnym ukierunkowaniem na socjalnie 
albo w inny sposób oddzieloną albo niedowartościowaną 
populację

Pozarządowe 
organizacje 
niedochodowe

organizacje, które nie są założone w celu osiągnięcia zysku; 
podstawowym impulsem do ich zakładania jest chęć rozwiązywania 
konkretnych problemów albo zapobieżenia im, i to bez względu 
na zyskowność działania; odwrotnie niż w prywatnych firmach 
komercyjnych toteż głównym wskaźnikiem nie jest zysk finansowy, 
ale zdolność wykonania ogólnie pożytecznej pracy; podstawowymi 
formami są stowarzyszenie obywatelskie, gminne stowarzyszenie, 
fundacja, fundusz fundacji, kościelne osoby prawne świadczące 
usługi socjalne, zdrowotne, oświatowe i kulturalne

program rozwoju 
województwa

średnioterminowy strategiczny dokument regionalny, który na 
podstawie znajomości terenu i warunków społecznych określa 
w krótszym horyzoncie czasowym kroki i działania dla osiągnięcia 
celów ustalonych w strategii rozwoju województwa
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reforma oświaty

reforma przebiegu nauki, jej treści i form (przygotowanie i kolejno 
wprowadzanie koncepcji modelu dwupoziomowego – ramowe 
programy oświatowe i związane z nimi szkolne programy 
kształcenia)

rewitalizacja

działania, które kompleksowo przywracają wartość i związek 
wszystkich trzech elementów środowiska na danym terenie, 
najlepiej z kolejnym przywracaniem lokalnie pierwotnych 
ekosystemów i pierwotnej roli terenu

różnorodność rozczłonkowanie, zróżnicowanie

rozwój zrównoważony

taki sposób rozwoju, który zaspakaja potrzeby dnia dzisiejszego, 
bez osłabiania możliwości przyszłych generacji do zaspakajania 
ich własnych potrzeb (definicja Gro Harlem Brundtlandové - 
Przewodniczącej WCED 1987)

socjalne zjawiska 
patologiczne

niekorzystne społecznie zjawiska (na przykład. bezrobocie, bieda, 
rozwody, ekstremalnie częsta zachorowalność) a przede wszystkim 
zjawiska niebezpieczne społecznie (na przykład przemoc, 
wandalizm, terroryzm, szykanowanie, przestępczość, rasizm, 
wypadki drogowe, alkoholizm, prostytucja, pornografia, hazard

środowiskowy dotyczący środowiska naturalnego

strategia rozwoju 
województwa

długofalowy regionalny strategiczny dokument rozwojowy, 
który na podstawie znajomości terenu i warunków społecznych 
formułuje w dłuższym horyzoncie czasowym strategiczne 
cele rozwoju województwa jako całości i dróg ich osiągania; 
określając podstawowe ramy do opracowania programów 
rozwoju województwa w formie średnioterminowych regionalnych 
rozwojowych strategicznych dokumentów i innych rozwojowych 
strategicznych dokumentów na poziomie miast, gmin, 
mikroregionów, miejskich grup działania

strategiczne usługi

usługi o charakterze międzynarodowym o wysokiej wartości 
dodanej, wspieranie wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
w ośrodkach programowania, specjalnych ośrodkach badawczych, 
ośrodkach naprawy najwyżej rozwiniętych technologii, ośrodkach 
świadczenia usług, ośrodkach pomocy dla klienta (na przykład 
„call centra”) i centrale firm ponadnarodowych

transfer technologii
jest procesem świadomego, ograniczonego w czasie przeniesienia 
odkryć nauki umożliwiających rozwój wyrobów, technologii, metod 
produkcji, badań i usług
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usługi rynkowe

ogólne oznaczenie działań, które wspomagają wzrost 
produktywności, konkurencyjności i zdolności eksportowych 
firm następnych gałęzi; usługi rynkowe bywają udzielane w celu 
osiągnięcia zysku; konkretnie chodzi o usługi handlowe (łącznie 
z działaniami wykonawczymi) i o usługi finansowe (obejmujące 
ubezpieczenia)

wieś
(teren wiejski)

ogólnie wieś można określić na podstawie najróżniejszych 
kryteriów, zależnie od celu, któremu służy ta definicja; w celu 
oznaczenia terenów wiejskich Program rozwoju województwa 
libereckiego 2007 - 2013 przestrzega kryterium wykorzystywanego 
rodzajem rozwoju wsi, rolnictwa i środowiska naturalnego (na 
potrzeby Programu odbudowy wsi) – gminy o liczbie obywateli 
do 2000 są uważane za wiejskie

włączenie uzdrowienie, wyleczenie, przyjęcie środków do naprawy

zdrowie publiczne
zdrowiem publicznym jest stan zdrowia obywateli i ich grup; ten 
stan zdrowia jest zbiorem warunków naturalnych, życia i warunków 
pracy oraz stylu życia
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Wykaz skrótów

As arsen

BAT best available technology

BFH baby-friendly hospital

CAF wspólne ramy oceny

Cd kadm

COx tlenki węgla

CR ruch turystyczny

ČR Republika Czeska

EHP Europejska przestrzeń gospodarcza

EMAS systemy zarządzania środowiskiem naturalnym

EU Unia Europejska

EVVO Wychowanie ekologiczne, kształcenie i oświata

HSO tereny słabsze gospodarczo

HW hardware

ISO międzynarodowa organizacja normalizacyjna

IZS zintegrowany system ratunkowy

LK Województwo libereckie

MA21 miejska Agenda 21

MAS miejska grupa działania

MSP mała i średnia działalność gospodarcza / mali i średni przedsiębiorcy

Ni nikiel

NNO nierządowa organizacja niedochodowa

NOx tlenki azotu

NUTS klasyfikacja terenowych jednostek statystycznych UE

ORP gmina z rozszerzonym zakresem działania

ORVZŽP wydział rozwoju wsi, rolnictwa i środowiska naturalnego

PAU policykliczne węglowodory aromatyczne
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PM aerozole pyliste

PÚR Polityka rozwoju terenowego Republiki Czeskiej 

PPP public-private partnership

SOLK Związek gmin województwa libereckiego

SW software

ÚAP dokumentacja terenowo - analityczna

UNESCO organizacja OSN (Organizacja Narodów Zjednoczonych) dla wychowania, 
nauki i kultury

ÚP plan terenowy

ÚPD dokumentacja planowo - terenowa

UR rozwój zrównoważony

ZCHÚ teren szczególnie chroniony

ZPF fundusz ziemirolnej
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