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• Program rozvoje kraje 2000 – 2004 

• Program rozvoje LK 2004 – 2006  

• Projekt „Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve 
vybraných krajích České republiky“ – zpracování Strategie 
udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2005-2020 – vzata na vědomí 
usn. Č. 637/06/RK – podklad pro tvorbu Strategie rozvoje LK 2006-
2020 

• Program rozvoje LK 2007 – 2013 – zohlednění principů UR, větší 
důraz na indikátory a monitoring 

• Vyhodnocení indikátoru ECI – Ekologická stopa (2008) 

• Projekt „Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v LK 
(2010-2012 

Trochu historie k tématu udržitelného 

rozvoje v LK …. 



Zdravotní politika Libereckého kraje…… 

• Zdravotní politika Libereckého kraje – přijata usnesením 
zastupitelstva kraje  č. 221/02/ZK – politický a strategický 
dokument ke zlepšení zdraví obyvatelstva 

 

• Usnesení rady kraje č. 1034/06/RK z 3.10.2006 - 
zadavatelům krajských rozvojových dokumentů bylo 
uloženo zapracovat do těchto dokumentů hodnocení vlivu 
na zdraví metodou HIA (Health Impact Assessment) a 
předkládat návrhy dokumentů k posouzení Pracovní 
skupině pro ZP LK. Dále Rada kraje uložila povinnost 
spolupracovat s Pracovní skupinou pro ZP LK. 
  



Vstup LK do NSZM ČR….. 

• Usnesení č. 687/11/RK 

     RK souhlasí a) se členstvím LK v NSZM                           

                           b) se zněním Stanov NSZM 

                           c) se zněním Deklarace  

     RK pověřuje RNDr. Příkaského jako politického zástupce pro Projekt 
Zdravý Liberecký kraj 

• Usnesení č. 198/11/ZK  

     ZK schvaluje a) členství LK v NSZM  

                            b) znění Deklarace  

     ZK souhlasí se zněním Stanov NSZM 

• Usnesení Rady NSZM ČR ze dne 14. června 2011 č.1/R03-2011 

     Rada schvaluje členství Libereckého kraje v asociaci NSZM ČR 

 

 



Změny v organizační struktuře projektu 

 

Usnesení č. 113/13/RK 

     pověření p. Ivany Hujerové, členky rady pro resort 

hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů 

a rozvoje venkova, jako politického zástupce pro projekt 

Zdravý Liberecký kraj od 1.2.2013 



NSZM v LK                                 MA21 V LK 

• Liberecký kraj 

• Česká Lípa 

• Desná 

• Jilemnice 

• Lomnice nad Popelkou 

• Turnov 

• Křižany 

•  Mikroregion Podralsko  
(Zdroj: web NSZM) 

• Liberecký kraj 

• Jindřichovice pod Smrkem 

• Česká Lípa 

• Jablonec nad Nisou 

• Jilemnice 

• Turnov 

• Desná 

• Mikroregion Podralsko 
(Zdroj: web Databáze MA21) 

 



Z dosavadního vývoje projektu…. 

• Politik pro projekt Zdravý Liberecký kraj 

• Pracovní skupina pro přípravu projektu Zdravý Liberecký 
kraj ORREP + OZ 

• sekce Zdravý Liberecký kraj na webových stránkách LK  

• Logo Zdravý Liberecký kraj 

• Analýza municipalit LK z hlediska implementace cílů Zdraví 
21 a principů UR do praxe 

• Databáze partnerů pro Zdravý Liberecký kraj a MA21 

• Projekt „Budování kapacit podpory udržitelné výroby a 
spotřeby  

• Komunikace se členy NSZM  

 

 
 



Diskutovaná tématická zaměření projektu ZLK                             

v roce 2013 

• Rok aktivního občanství (EU)                  

• Zdravotní, sociální témata 

• Zelená ekonomika, energetika 

• Venkov – MAS 

• Výzkum, vývoj a inovace 

• Přeshraniční spolupráce 

• AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE KRAJE 

 



Projekty zaměřené na zvyšování kvality práce      

veřejné správy - KÚLK 

• PIKE – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti 

Krajského úřadu Libereckého kraje – CAF, Procesní řízení, 

Strategie rozvoje úřadu, Komunikační strategie, strategie 

řízení lidských zdrojů – 1.1.2010- 30.11.2012 

• EŘLZ - Efektivní řízení lidských zdrojů KÚLK - 1.1.2011- 

31.12.2012 

• SLAĎ – Slaďování profesního a rodinného života  

• DAKK - Dalším krokem ke kvalitě – 1.1.2013-31.12.2014 

• Energetický management Libereckého kraje 

 



Projekt Zelený úřad 

• Organizační směrnice ředitele Krajského úřadu 

Libereckého kraje O ekologizaci provozu budovy 

Libereckého kraje (OS-08/05/11) – od 1.6.2011  

 



Projekt „Budování kapacit podpory                          

udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji“ 

• Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby 

• Vstupní hodnocení možností inovací udržitelné        

spotřeby a výroby 

• Doba realizace projektu:   2.11.2010 – 1.11.2012 

• Usnesení č. 1334/12/RK RK souhlasí s využitím         

výstupů projektu jako jednoho z podkladů pro             

Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 

 



Projekt „Budování kapacit podpory 

 udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji“ 

• Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby 

• Vstupní hodnocení možností inovací udržitelné        

spotřeby a výroby 

• Doba realizace projektu:   2.11.2010 – 1.11.2012 

• Usnesení č. 1334/12/RK RK souhlasí s využitím         

výstupů projektu jako jednoho z podkladů pro             

Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 

 



Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

• Pracovní skupina pro rozvoj inovací v LK    

• Informační portál LK pro inovace 

• Projekt PROINCOR (Central Europe), tzv. inovační   audity, 

zástupce LK členem tzv. Advisory Board 

• Regionální inovační program – vznik 2011 

 Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoj a inovacích „Inovační 

vouchery 2011-2012“ 

 Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační 

vouchery 2012-2013“ 



Aktualizace programu rozvoje kraje 

Metodická východiska: 

• projekt Ministerstva pro místní rozvoj „Elektronická 

metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů 

obcí“ 

• projekt Ministerstva financí České republiky 

„Metodika přípravy veřejných strategií“  

• Půček M., Koppitz D.:Strategické plánování a řízení 

pro města, obce a regiony,2012 



Fáze tvorby strategie 

1. Identifikace potřeby tvorby strategie 

2. Nastavení projektu 

3. Analytická a prognostická fáze 

4. Stanovení základního strategického směřování 

5. Rozpracování strategie 

6. Nastavení plánu implementace 

7. Schvalování strategie 



Organizační struktura tvorby strategie 

• Zadavatel - zastupitelstvo 

• Gestor přípravy strategie - ORREP 

• Koordinátor přípravy strategie – PRLK tým 

• Přípravný tým - Pracovní skupiny, odborní 

zpracovatelé, zástupci veřejné správy 

• Oponent - veřejnost 



MAS a Integrované strategie rozvoje území   

V současné době působí na území LK 10 MAS 

Podpora MAS v Libereckém kraji: 

• pravidelné dotace 

• půjčky na předfinancování projektů MAS, které uspěly v současném programovém 

období EU v rámci Programu rozvoje venkova 

• financování propagačních aktivit a publicity činností a výsledků jednotlivých MAS 

Integrované strategie rozvoje území 

• Projednává se využití dotací z rozpočtu LK vyčleněných pro MAS na podporu 

zpracování těchto dokumentů, jejichž zpracování je podmínkou čerpání prostředků 

z EU v období 2014-2020  

• - zpracování ISRÚ podléhá dodržení závazné metodiky. Tato metodika se 

v současné době dopracovává, finální verze by měla být v květnu 2013. 



Dobrovolnictví v Libereckém kraji  

• Zejména neziskové organizace, příspěvkové 

organizace omezeně 

• Oblast sociální, ekologie, kultura, sport 

• AMIKUS, LOS, Dobromysl, Liberecké 

happeningové hnutí 

 



Pořad „Zábavně o stáří“ 

13. února 2013 

18:00 hod. 

Kulturní centrum  Vratislavice 

Účinkující: 

MUDr. Jiroudková – KNL a.s. 

Miloslav Vodrážka – Domov pro 

seniory Vratislavice 

Zdenka Brodská – MP Liberec 

 



Děkuji za pozornost 


