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Koncepční dokument formulující pro delší
časový horizont přístup kraje k rozvoji
svého územního obvodu 
Stanovuje strategické cíle rozvoje kraje
jako celku a jeho funkčních částí
Stanovuje hlavní cesty k jejich dosažení
Poskytuje potřebná východiska a základní
rámec pro vypracování Programu rozvoje
kraje či Strategických rozvojových plánů
obcí nebo jiných územních celků kraje. 
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V červenci 2006 zahájil OHRR LK práce
na aktualizaci SRLK 
Období po vstupu ČR do EU se vyznačuje
vysokou dynamikou změn 
Vyvstala nutnost reagovat na strategické
dokumenty EU a ČR (Lisabonská strategie, 
Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategie 
hospodářského růstu ČR, Národní rozvojový plán ČR 
včetně Operačních programů 2007-2013 a nevyjímaje  
Národního strategického rámce rozvoje venkova ČR 
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Aktualizace SRLK vychází ze strategie vypracované a schválené v roce 
2002; hlavní cíle aktualizace:

Posouzení relevantních socioekonomických
změn v letech 2002-2006 a následná
reformulace SWOT analýzy
Promítnutí změn situace do návrhové části;
Harmonizace návrhové části s vyššími
koncepčními dokumenty a Operačními                    
programy2007-2013;
Zapracování rozvojových směrů vzešlých z
diskusních for v jednotlivých ORP LK při          
tvorbě MRP, z benchmarkingu partnerů v rámci 
Projektu Partnerství pro LK, z PR HSO LK    
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SRLK bude obsahovat následující kapitoly:

Analytická část (Profil kraje, SWOT analýza)

Návrhová část (Rozvojová východiska, Vize, Cíle a 
strategická opatření)

Analýza vazeb (Vazby mezi Strategií rozvoje LK 
a Strategií udržitelného rozvoje LK, Vazby mezi Strategií
rozvoje LK a OP ČR 2007-2013, Vazby mezi starou a novou
Strategií rozvoje LK)

Závěrečná doporučení (kroky vedoucí k rozvoji 
Libereckého kraje
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Prioritní okruhy analytické i návrhové části

A.Ekonomický potenciál (Podnikatelské prostředí, 
Zemědělství a lesnictví, Průmysl a služby, Cestovní ruch)

B. Lidské zdroje (Obyvatelstvo, Bydlení a byt. fond,
Trh práce a zaměstnanost,Výchova, vzdělání a osvěta, 
Zdravotnictví, Sociální oblast, Sport, Kultura)

C. Infrastruktura (Tech.a dopravní infrastruktura)
D. Životní prostředí (Ochrana přírody, Ekologické

problémy, Odpadové hospodářství, Environment. řízení)
E. Rozvoj území a občanské společnosti

(Spolupráce, Rozvoj venkova a městských sídel, Řízení
rozvoje,Veřejná správa a občanská společnost)
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Struktura každého z prioritních okruhů
v návrhové části: Např.

Prioritní okruh Ekonomický potenciál 
Strategický cíl

Indikátory měřitelnosti
Strategická opatření

První pracovní verze SRLK - IX/06
Ukončení procesu SEA k SRLK – XI/06
Předložení RK a ZK XII/06



kontakty na OHRR KÚLK
oddělení rozvojových koncepcí

www.kraj-lbc.cz/rozvoj 
e-mail: rozvoj@kraj-lbc.cz

tel.:485226575-7 
jirina.vargova@kraj-lbc.cz
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