
 

VIII. Setkání starostů a místostarostů 
Libereckého kraje 

 

čtvrtek 16. února 2012 



Resort ekonomiky, investic, správy majetku  

a územního plánování 

 

• Liberecký kraj již osm let prostřednictvím programu GF 16 podporuje obce 

v pořizování digitálních územních plánů. Územní plán je  nákladnou ale 

nezbytnou podmínkou pro rozvoj území obcí, dále představuje základní 

nástroj k tomu, aby se území jednotlivých obcí i území celého kraje rozvíjelo 

ve vzájemných vazbách, koordinovaně a v souladu s pravidly udržitelného 

rozvoje území.  

• Za dobu trvání programu bylo vyhověno 270 žádostem podaných 

jednotlivými obcemi, z toho v případě 126 obcí byl pořízen i za pomocí 

finanční podpory ze strany Libereckého kraje nový územní plán, je to více 

jak polovina všech obcí kraje. 

• Liberecký kraj poskytuje dotaci do výše až 100 tisíc korun na každou 

jednotlivou hotovou etapu územního plánu zvlášť, znamená to, že jednotlivá 

obec může získat dotaci ve výši až 300 tisíc korun. 

• Dotace obcím může být poskytnuta po splnění podmínek uvedených ve 

výzvě v průběhu celého období  vyhlášení  výzvy 

 



Resort sociálních věcí 

Resort sociálních věcí každoročně administruje a vyhlašuje v rámci Grantového 

fondu Libereckého kraje dva grantové programy:  

1)  G-9 - Program podpory na poskytování sociálních služeb 

• Dotace z tohoto grantového programu se poskytuje k financování běžných 

výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb  a to v souladu se 

Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj, 

aktualizovanou verzí tohoto plánu a s komunitními plány obcí.  

• V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném 

znění mohou být žadateli pouze zaregistrovaní poskytovatelé sociálních 

služeb, kteří mají sídlo na území České republiky a poskytují tyto služby na 

území Libereckého kraje. O dotaci nemohou požádat příspěvkové 

organizace zřizované Libereckým krajem 

• V letech 2010 a 2011 se podařilo vyhlásit dvě výzvy tohoto grantového 

programu, což výrazně pomohlo poskytovatelům sociálních služeb 

především na začátku kalendářního roku, kdy každoročně, především 

neziskové organizace, zápolí s existenčními problémy.  



Resort sociálních věcí 

2) G-27 - Program podpory paliativní a hospicové péče 

• Dotace z tohoto grantového programu se poskytuje k financování běžných 
výdajů, které souvisí s poskytováním paliativní a hospicové péče na území 
Libereckého kraje nebo ve prospěch občanů Libereckého kraje. 

 

• Žadateli o dotaci mohou být:  

      1) zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb, v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, kteří mají sídlo na 
území České republiky a poskytují tyto služby na území Libereckého kraje 
nebo ve prospěch občanů Libereckého kraje, 

     2) nestátní zdravotnická zařízení registrovaná podle zákona č. 160/1992 
Sb., se sídlem v Libereckém kraji nebo ve prospěch občanů Libereckého 
kraje 

 

• Více informací o obou grantových programech je možné získat na 
webových stránkách Libereckého kraje v odkaze Grantový fond  
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3741. 
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Resort zemědělství a životního prostředí 

• Plánované dotační programy resortu zemědělství a životního 
prostředí v roce 2012 

 

• Lesnický fond 

- Příspěvky na hospodaření v lesích - 7 mil. Kč  

- (žádosti se podávají průběžně, do 3měsíců od provedení prací, viz 
www.lesy.kraj-lbc.cz 

 

• Grantový fond 

- Podpora ekologické výchovy a osvěty – 0,7 mil. Kč 

- Podpora ochrany přírody a krajiny – 0,9 mil. Kč 

- Podpora péče o zvířata v nouzi – 0,3 mil. Kč 

- Příjem žádostí do 29.2., viz http://regionalni-rozvoj.kraj-
lbc.cz/page3741/rok-2012  
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Resort zemědělství a životního prostředí 

 

• Podpora včelařství – 0,1 mil. Kč  

- (pokud nebudou získány další zdroje, nebude program otevřen) 

 

• Fond ochrany vod 

- Podpora vodohospodářských akcí – 15 mil. Kč  

- (předpokládaný příjem žádostí 1.3. – 31.3., informace budou na 

www.voda.kraj-lbc.cz  

- Spoluúčast na podpoře VH infrastruktury MZe – 7 mil. Kč  

- (není jisté, zda program bude ze strany MZe otevřen) 

http://www.voda.kraj-lbc.cz/
http://www.voda.kraj-lbc.cz/
http://www.voda.kraj-lbc.cz/


Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  

• Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu předkládá na jednání 

Zastupitelstva Libereckého kraje materiál, kterým navrhuje vyhlášení výzev 

k předkládání žádostí o poskytnutí dotace ze dvou, jím spravovaných 

programů Grantového fondu.  

 

• V souladu s programovým prohlášením se podařilo finanční prostředky 

v letošním roce opět navýšit. I díky dobrému hospodaření při pořadatelství 

EYOWF 2011 je k rozdělení v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a 

sportu připraveno v letošním roce přes 7,5 mil. korun. 

 

• Na podporu projektů pro oblast školství a zájmovou činnost je zřízen 

Program č. 10 – Podpora projektů v resortu školství. Podporou 

sportovních oddílů a tělovýchovy se zabývá Program č. 14 – Podpora 

tělovýchovy a sportu.  

 



Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

• Liberecký kraj se každoročně snaží o navyšování finančních prostředků do 

grantových fondů. Tento trend se výrazně projevuje především v posledních 

třech letech, kdy se alokované finanční prostředky v jednotlivých 

programech více než zdvojnásobily (tabulka č. 1). 

 

• Od roku 2007 došlo k navýšení finančních prostředků alokovaných 

v Programu č. 10 – Podpora projektů v resortu školství o 2.200.000 Kč. Pro 

rok 2012 jsou pro tento program vyčleněny 3.000.000 Kč.  

 

• V Programu č. 14 – Podpora tělovýchovy a sportu se jedná o nárůst ještě 

výraznější. Pro rok 2012 jsou pro tento program vyčleněny 4.650.000 Kč. 

Oproti roku 2007 dochází k navýšení o 3.750.000 Kč. Rostoucí trend 

alokace finančních prostředků je patrný z grafu č. 1. 



Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

Tabulka č. 1 - Alokace finanční prostředků v Programu č. 10  a Programu č. 14 v období let 2007 - 2012 

rok 
Grantový fond č. 10 - Podpora projektů 

v resortu školství 

Grantový fond č. 14 - Podpora 

tělovýchovy a sportu 

2007 
800 000 Kč 

900 000 Kč 

2008 
1 000 000 Kč 

1 500 000 Kč 

2009 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč 

2010 900 000 Kč 2 820 000 Kč 

2011 2 300 000 Kč 3 650 000 Kč 

2012 3 000 000 Kč 4 650 000 Kč 



Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
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Grantový fond č. 10 - Podpora projektů v resortu školství - volební období 2004 - 2008

Grantový fond č. 14 - Podpora tělovýchovy a sportu - volební období 2004 - 2008

Grantový fond č. 10 - Podpora projektů v resortu školství - volební období 2008 - 2012

Grantový fond č. 14 - Podpora tělovýchovy a sportu - volební období 2008 - 2012

Graf.č1-Alokace finančních prostředků Programu č.10 a Programu č.14 v období let 2007-

2012 



   Resort hospodářského a regionálního rozvoje administruje a 

vyhlašuje v rámci Grantového fondu Libereckého kraje dva grantové 

programy:  

• Program č. 17 – Program obnovy venkova 

- obce do 2000 obyvatel a svazky obcí 

- celková alokace: 10 000 000,00 Kč 

- předpokládaný termín výzvy: od 26.3. do 27.4.2012 

• Program č. 28 – Regionální inovační program 

- spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami a 

výzkumnými organizacemi, v současnosti probíhá hodnocení 

projektů z výzvy z roku 2011 

 

Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 



Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 

 

• Podpora činnosti místních akčních skupin a mikroregionů 

 

• Organizace krajského kola soutěže Vesnice roku 

 

• Organizační zajištění Komise pro regionální rozvoj a evropské 

záležitosti Rady Asociace krajů České republiky 

 

 



Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 

• Administrace Globálních grantů Operačního programu vzdělávání 

pro konkurenceschopnost 

 

- Vyhlášení čtyř výzev od 8. 2. 2012 – 30. 3. 2012 

- Alokace: 123 mil. Kč 

- Prioritní osa  1 – Počáteční vzdělávání -2. výzvy 

• Zvyšování kvality ve vzdělávání v LK II. 

• Rovné příležitosti ve vzdělávání v LK II. 

• Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v LK II. 

 

- Prioritní osa  3 – Další vzdělávání  - 4. výzva 

• Podpora nabídky dalšího vzdělávání v LK 

 

 

 

 



Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 

- Oprávnění žadatelé: 

 

• školy a školská zařízení  

• vysoké školy  

• sdružení a asociace škol (právnické osoby působící ve vzdělávání a 

kariérovém poradenství; 

• města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů; 

• odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová 

sdružení; 

• hospodářská komora ( ne v 1.2) 

• zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění 

v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK nebo 

s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity; ( ne v 1.2) 

• nestátní neziskové organizace  

 

 

 



Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 

 

• Aktualizace základních strategických dokumentů kraje na období  
 2014+: 

 
- aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 

- aktualizace Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 

 

• Prosazování priorit kraje při tvorbě národních priorit kohezní 
politiky po  roce 2014+: 

 
- účast v meziresortních pracovních skupinách MMR připravujících 

zaměření budoucích operačních programů pro období 2014+ 

- účast v pracovních skupinách regionu NUTS II Severovýchod při 
stanovování společných priorit  

- připomínkování národních dokumentů, např. Strategie regionálního 
rozvoje ČR pro období2014-2020 



Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 

 
• Naplňování cílů a opatření schválených dokumentů: 

       
 Regionální inovační strategie 

               -  Informační portál LK pro inovace 

               -  Pracovní skupina pro rozvoj inovací v Libereckém kraji – poradní 

orgán  

                -  G28 - Regionální inovační program – koordinovaná pilotní výzva 

Libereckého a   

                        Královéhradeckého kraje na tzv. Inovační vouchery 

 

 Regionální surovinová politika Libereckého kraje                                                                                    

-  vytvoření Registru ložisek a těžební činnosti na území LK 

 

 

 

 



Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 

 

• Projekt Udržitelná výroba a spotřeba – vzdělávání a osvěta tzv. 

dobrovolných nástrojů udržitelné spotřeby a výroby  

- společenská odpovědnost firem, energetický audit, environmentální 

manažerské  účetnictví, ISO, ekodesign, EPC – metoda splácení 

investičních nákladů z úspor,…   

- podpořen z Revolvingového fondu MŽP, nositelem KÚLK, dokončení 

aktivit projektu –  

- kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby 

- vstupní hodnocení vybraných firem v LK 

- vyhodnocení výsledků, návrh programu pro podporu vstupních 

hodnocení udržitelné spotřeby a výroby v LK, projednání v 

samosprávných orgánech kraje 

 



Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 

 

• Projekt Zdravý Liberecký kraj  

 – koordinace aktivit resortu regionálního rozvoje s resortem zdravotnictví  

     - návaznost na vstup LK do Národní sítě Zdravých měst ČR –  uplatňování 
principů udržitelného rozvoje na místní úrovni prostřednictvím strategického 
plánování, zapojování veřejnosti (místní Agenda MA21), zlepšování zdraví 
a kvality života 

 

• Řešení budoucího využití bývalého vojenského letiště Ralsko  

 – vyhlášení veřejné soutěže, výběr projektů  

 

• Odstraňování škod po povodni v roce 2010 v LK  

 – administrace využití finančních prostředků z Fondu solidarity EU, 
metodická pomoc obcím při získávání finančních prostředků i z jiných fondů 

 

 



Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 

Příprava projektů administrovaných resortem  

- 15 projektů do ROP NUTS II SV, oblast podpory 4.2, vybavení středních škol 

pro praktickou výuku 

- 2 projekty do ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.2, modernizace školských 

zařízení za účelem zkvalitnění výuky 

- 4 projekty do ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.1, modernizace vybraných 

příspěvkových organizací působících na území města Liberec, schváleny v 

rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec 

- 5 projektů do OP Životní prostředí, oblast podpory 3.2, zateplení objektů 

školských zařízení 

- 2 projekty do Integrovaného OP, oblast podpory 3.1, transformace sociálních 

služeb (Mařenice, Jestřebí) 

 

 

 



Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 

Realizace projektů administrovaných resortem 

- dokončováno 7 projektů v rámci ROP NUTS II SV, oblast podpory 4.2, vybavení 
středních škol pro praktickou výuku 

- projekt v rámci ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.1, projekt schválen v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec, rekonstrukce školského zařízení 

- projekt v rámci ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.2, marketingové aktivity v 
oblasti cestovního ruchu 

- 2 projekty v rámci Integrovaného OP, rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji, 
vybavení operačního střediska záchranné služby 

- 3 projekty v rámci OP Životní prostředí, oblast podpory 3.2, zateplení objektů 
školských zařízení 

- projekt v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, slaďování pracovního a 
rodinného života zaměstnanců KÚ LK 

- projekt v rámci Programu česko-švýcarské spolupráce, spolupráce 
Libereckého kraje a kantonu St. Gallen ve vybraných oblastech 

 

 



Resort hospodářského a regionálního rozvoje,  

evropských projektů a rozvoje venkova 

• Dohled nad udržitelností ukončených projektů, metodická pomoc ostatním 

resortům při přípravě a realizaci projektů, evidence všech projektů 

realizovaných Libereckým krajem 

• Pomoc při vyhledávání vhodného dotačního titulu pro financování 

projektových záměrů 

– webový formulář, osobní konzultace (projekty@kraj-lbc.cz)  

• Administrace programů Cíl III  

– Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko, Operační program přeshraniční spolupráce Česká 

republika – Polsko 

• Správa databáze brownfields, greenfields  

– www.kraj-lbc.cz/brownfields , www.kraj-lbc.cz/greenfields 

• Prezentace Libereckého kraje na veletrhu investičních příležitostí URBIS 

INVEST 
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Děkuji za pozornost 

 
RNDr. Vít Příkaský 

náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, 
evropských projektů a rozvoje venkova  


