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Koncepční krajská východiska 

a zastoupení LK v pracovních skupinách

• Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-

2020  

• Program rozvoje Libereckého kraje 2014-

2020  

• Zdravotní politika Libereckého kraje

• Pracovní skupina pro MA21 Rady vlády pro 

udržitelný rozvoj

• Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj 

regionů, obcí a území Rady vlády pro 

udržitelný rozvoj



Zahraniční spolupráce LK 

– sdílení dobré praxe / učící se regiony

• Kanton St. Gallen, Švýcarská konfederace (www.stgallen.ch) 

Spolupráce mezi Libereckým krajem a kantonem St. Gallen probíhá na základě společné dohody převážně formou výměnných 

studijních pobytů, jejichž úkolem je přenos zkušeností a know-how.

• Dolnoslezské vojvodství, Polská republika (www.umwd.dolnyslask.pl) 

Jde o tzv. přirozeného partnera, se kterým má Liberecký kraj společnou hranici. Řeší se tedy oblasti, které vyplývají z těsného 

sousedství (doprava, územní plánování, životní prostředí, cestovní ruch, školství, krizové řízení atd.), a to jak na úrovni Euroregionu 

Nisa v rámci pracovních skupin, tak přímo obou samospráv.

• Zemské ředitelství Sasko, Svobodný stát Sasko, Spolková republika Německo (www.sachsen.de) 

Jako v případě Polska se řeší oblasti, které vyplývají z těsného sousedství, a to jak na úrovni Euroregionu Nisa v rámci pracovních 

skupin, tak na úrovni obou samospráv. Přitom se nejedná pouze o spolupráci se Zemským ředitelstvím Sasko, ale i jinými 

kompetentními subjekty nacházejícími se na území Svobodného státu Sasko.

Další partnerské regiony

• Vinnycká oblast, Ukrajina (www.vin.gov.ua) – dohoda o spolupráci podepsána v dubnu 2017, v srpnu 2017 zorganizoval 

Liberecký kraj čtrnáctidenní pobyt dětí z Vinnycké oblasti, které byly ovlivněny válečným konfliktem s Ruskem

• Lubušské vojvodství, Polská republika (www.lubuskie.pl) – dohoda o spolupráci schválena v prosinci 2017

http://www.stgallen.ch/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/
http://www.sachsen.de/
http://www.vin.gov.ua/
http://www.lubuskie.pl/


Jak šel čas…

Národní síť Zdravých měst

Dlouhodobé aktivity Libereckého kraje vedou k budování 

značky Libereckého kraje jako kraje, který systémově 

směřuje k rozvoji svého území v souladu s principy 

udržitelného rozvoje, a to nejen naplňováním zákonných 

norem a předpisů, ale i podporou široké škály 

dobrovolných aktivit u zástupců veřejné správy, 

podnikatelů, nevládních organizací, studentů i široké 

veřejnosti.

Koncept udržitelného rozvoje je vnímán jako zastřešující 

princip strategického plánování Libereckého kraje, a proto 

se Liberecký kraj v roce 2011 stal členem NSZM.

Kritéria místní Agendy 21

• 2014 a 2015 = kategorie D

• 2016 = bez koordinátora, kategorie Z

• Nový koordinátor od 1. 2. 2017 –

koordinátor pro neziskový sektor a místní 

Agendu 21

• 2017 = mapování aktivit celého 

Libereckého kraje

• 2018 = naplnění kritérií kategorie D



Kvalita veřejné správy Libereckého kraje

2011 

• členství LK v NSZM

• Směrnice OS-08/05/11 a každoroční vyhodnocení 

naplňování směrnice o ekologizaci provozu budovy 

Libereckého kraje; směrnice stanovuje povinnosti 

krajského úřadu jako subjektu veřejné správy v oblasti 

životního prostředí a ukládá související povinnosti 

zaměstnancům úřadu. 

Sledované oblasti: nakládání s odpady, s vodami, 

energie, pracovní pomůcky, doprava, zeleň a ochrana 

přírody, vzdělávání a komunikace, nákup materiálů a 

služeb, zadávání veřejných zakázek.

• Zelené úřadování: „Malý skutek má cenu milionů 

dobrých úmyslů“

2013 zavedení plného modelu EFQM

2014 naplňování kritérií MA21

https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page3456


Plnění kritérií MA21 v roce 2018

• Odpovědný politik

Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení 

rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 

projektů a územního plánování

• Koordinátor MA21

Ivana Hujerová, koordinátorka neziskového sektoru a 

MA21 (aktivity MA 21 Libereckého kraje, v Libereckém 

kraji, program Zdravý Liberecký kraj, spolupráce Zdravých 

obcí a měst v Libereckém kraji)

• Pracovní skupina pro místní Agendu 21 a program 

Zdravý Liberecký kraj

• www Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21

Plánování s veřejností

• Dny s hejtmanem Libereckého kraje (deset akcí)

• Aktualizace RIS3 se zapojením veřejnosti (dvanáct 

kulatých stolů)

Partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského 

sektoru

• Krajský Den Země ZERO WASTE

• Pojďme žít zdravě

• Mapy kolem nás

https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/zdravy-liberecky-kraj/pracovni-skupina-pro-mistni-agendu-21-a-program-zdravy-liberecky-kraj
https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/
https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/liberecky-kraj-dnes-zahajil-serii-kulatych-stolu-pro-zjisteni-trendu-v-oblasti-inovaci-n830370.htm
http://www.ekovychovalk.cz/cs/verejnost/krajsky-den-zeme/
https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/zdravy-liberecky-kraj-a-dny-zdravi-2018-letos-v-novem-boru-ndash-ctvrtek-18-rijen-nbsp-n874903.htm
http://www.ekovychovalk.cz/cs/skoly-a-pedagogove/aktuality/mapy-kolem-nas.html


Dotační program na podporu místní Agendy 21

Program 2.6 – Podpora místní Agendy 21

• vzdělávání a osvětové akce - zapojování veřejnosti, transparentnost a kvalita veřejné správy -

strategické plánování

• minimální výše dotace 10.000 Kč, maximální 100.000 Kč = 70%, dobrovolnická práce jako část 

vlastního podílu žadatele

• obec, svazky obcí, školská zařízení, spolky, ústavy, nadace, podnikatelské subjekty

Kritéria hodnocení (body 0-15)

• vazba projektu na další aktivity v území (váha kritéria 30%)

• výše spolufinancování projektu ze strany kraje (váha kritéria 10%)

• úspěšnost žadatele v čerpání dotací z programu 2.6 v předchozích třech letech – 2016, 2017, 2018 

(váha kritéria 20%)

• mezisektorová spolupráce (váha kritéria  20%)

• zaměření aktivit projektu dle typu (váha kritéria 20%)



INSPIRACE PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ - příklady dobré praxe v LK

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/Udrzitelny-rozvoj/priklady-dobrych-praxi-mistni-agendy-21


Aktivity v roce 2019

• Smart Cities Summit – Expo 2019 / Taipei 26.-29. 3. 2019 / podpis Charty platformy Global Organization of Smart 

Cities

• Tvorba Strategie rozvoje LK 2021+ (participativní plánování)

• Koncepce Smart region / Chytrý Liberecký kraj

• Týdny pro neziskový sektor

• Krajský Den Země VYHODIT NEBO OPRAVIT ve spolupráci se Zdravým městem Liberec

• Senior bez nehod

• Den zdraví – Pojďme žít zdravě

• Má vlast cestami proměn

• Zdraví (vás) územní plán

• Evropský týden mobily ve spolupráci se Zdravým městem Liberec

• Letní olympiáda dětí a mládeže 2019 – 60 zaměstnanců úřadu jako dobrovolníci v rámci pracovní doby

• 9. realizační program 2019-2021 Liberecký kraj – St. Gallen: Prevence a podpora zdraví s důrazem na zdravý pohyb, 

zdravé stravování a dentální profylaxi u dětí

• Burza filantropie

• Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/liberecky-kraj-zacal-tvorit-strategii-rozvoje-a-ke-spolupraci-zve-nbsp-verejnost-n865155.htm
https://www.kraj-lbc.cz/do-poradani-letni-olympiady-deti-a-mladeze-se-zapoji-mesta-liberec-jablonec-nad-nisou-bedrichov-a-sest-hlavnich-partneru-akce-n892366.htm


Ocenění KÚ LK / LK

2018 

• cena čestného nákupu Fair Sourcing Awards (FSA) 1. místo v kategorii TREND (transparentní, 

procesně kontrolovatelný a funkční systém řízení zakázek 

2017 

• Excelentní organizace (Národní cena kvality ČR)

• Recognized for Excellence 4 star (EFQM) 

• Dobrá praxe – Podpora zdraví a života (NSZM)

2016 

• Ocenění Ministerstva vnitra České republiky za 3. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ 

2015

• Společensky odpovědná organizace – vítěz v sekci Veřejná správa (Národní cena ČR za společenskou 

odpovědnost) 

2014

• Excelentní organizace (Národní cena kvality ČR) 

• Recognized for Excellence 4 star (EFQM) 

• Dobrá praxe – Strategické plánování s veřejností / Program rozvoje LK (Národní síť Zdravých měst)

https://www.kraj-lbc.cz/liberecky-kraj-urcuje-trend-zvitezil-v-nbsp-prestizni-soutezi-ceny-cestneho-nakupu-n885394.htm


Ocenění KÚ LK / LK

2013 

• Úspěšná organizace (Národní cena kvality ČR)

• Máme otevřeno – 3. cena za uveřejňování smluv (Otevřená společnost o.p.s.)

2012 

• Stejná šance - zaměstnavatel roku 2012 (Rytmus Liberec)

• Perspektivní organizace (Národní cena kvality ČR)

• Vstřícný zaměstnavatel (Audit rovné příležitosti) 

2011

• Bronzový stupeň za kvalitu ve státní správě (MV ČR) 

• Dobrá praxe – Zdravotní politika kraje (Národní síť zdravých měst) 



Děkuji za pozornost 

Ivana Hujerová

Ivana.Hujerova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 722

Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21

LIBERECKÝ KRAJ aktuality

https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/zdravy-liberecky-kraj
https://www.kraj-lbc.cz/

