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Příloha č. 1 ke strategické části – Přehled relevantních strategií 

3.3.1 Přehled relevantních strategií 
Tato příloha ke strategické části shrnuje informace o strategiích, jejichž relevantní základní ideje byly 
v případě potřeby brány v potaz při formulaci strategických cílů MAS Český sever. Tabulka s vazbami 
specifických cílů MAS na národní dokumenty jsou uvedeny ve strategické části v kapitole 3.3.2. 
 

3.3.1.1 Evropská úroveň 

Indikativní přehled vazeb priorit EU v oblasti rozvoje venkova 2014–2020 
Evropská politika rozvoje venkova se neustále vyvíjí, aby byla schopna reagovat na vznikající 
problémy ve venkovských oblastech. Nejnovější reformy, které doprovázejí rozsáhlejší přepracování 
společné zemědělské politiky EU (SZP), byly z velké části dokončeny v prosinci 2013, kdy byly přijaty 
základní právní akty pro období 2014–2020. Reforma z roku 2013 ponechala řadu hlavních aspektů 
politiky rozvoje venkova, které existovaly již v období 2007–2013. Stejně jako v minulosti bude 
například tato politika realizována prostřednictvím sedmiletých celostátních či regionálních programů 
rozvoje venkova (PRV). 
 

3.3.1.2 Národní úroveň 

Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 
Hlavním cílem Dopravní politiky je vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy 
postavené na využití technicko-ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy, a 
principech hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 
 
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020“ je samostatný materiál 
Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřujících 
k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Hlavním cílem je snížit do roku 2020 
počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 
2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob. 
 
Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014+  
Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví v kontextu politiky soudržnosti 2014+ byla 
zpracována jako podpůrný strategický materiál s cílem poskytnout návrh cílů, priorit, opatření a 
strategických směrů podpory pro financování ze strukturálních fondů v novém programovém období 
v oblasti kulturního dědictví. Strategie je zpracována v dlouhodobém horizontu s akcentem na oblast 
ochrany, obnovy a využití kulturního dědictví, využití lidských zdrojů a efektivní propagace a 
marketingu ve vazbě na kulturní sektor. Cíle: Zlepšit ochranu kulturního dědictví, zvýšit úroveň 
dostupnosti, zlepšit podnikání a inovace v oblasti kultury, zvýšit kvalitu lidských zdrojů. 
 
Národní koncepce podpory rodin s dětmi 
Národní koncepce podpory rodin s dětmi je zaměřena z hlediska potřeb rodin s dětmi na klíčové 
oblasti jejich podpory (vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin 
zaměřující se na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti, podporu 
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zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, podporu rodin se specifickými 
potřebami a podporu zapojení krajů a obcí do rodinné politiky). Cílovou skupinou jsou rodiny s 
nezaopatřenými dětmi, neboť jejich vznik a fungování vyžaduje největší podporu ze strany státu. 
 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 
Strategie regionálního rozvoje je základním dokumentem regionální politiky na úrovni státu formující 
regionální politiku ČR. Formuluje souhrnně cíle, problémové okruhy a priority, které bude třeba 
zabezpečovat při zajišťování politiky regionálního rozvoje v ČR a přesahy mezi evropskou a národní 
regionální politikou ČR. 
 
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020 
Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro 
období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního 
ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů 
na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky. 
 
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 
Všechny návrhy vycházejí ze tří základních principů: 1. Ekonomická přiměřenost. 2. Způsob a forma 
zásahů státu, ať již z vlastní iniciativy či kvůli zavádění nové legislativy EU do právního řádu České 
republiky, musí respektovat elementární ekonomické principy. 3. Udržitelnost veřejných i 
soukromých financí. Pokud předchozí východisko nebude respektováno, dojde ke zvyšování nároků 
na státní rozpočet. Zvýší se tak vázanost výdajů veřejného i soukromého rozpočtu, což povede ke 
snížení konkurenceschopnosti České republiky jako celku. Odpovědnost státu za vytváření podmínek, 
které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení. Strategickými cíli jsou: dostupnost, stabilita, 
kvalita. 
 
Národní inovační strategie ČR 2012-2020 
Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje 
konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu 
perspektivních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR. Základní podmínkou pro 
efektivní fungování celého inovačního systému je excelentní výzkum, kvalitní vzdělávací systém a 
lidské zdroje a rovněž posun firem na trzích a v hodnotových řetězcích směrem k inovačním lídrům, a 
to prostřednictvím inovací technických i netechnických. NIS je proto rozdělena do čtyř hlavních částí 
zabývajících se excelentním výzkumem, spoluprací mezi podnikovým a akademickým sektorem při 
transferu znalostí, podporou inovačního podnikání a lidmi jako nositeli nových nápadů a iniciátory 
změn. 
 
Státní energetická koncepce ČR 2010-2030 
Státní energetickou koncepcí formuluje vláda České republiky politický, legislativní a administrativní 
rámec ke spolehlivému, cenově dostupnému a dlouhodobě udržitelnému zásobování energií. Státní 
energetická koncepce je ve smyslu zákona strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v 
energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně 
ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí. Hlavním 
posláním Státní energetické koncepce je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí 
šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a 
přijatelné ceny za standardních podmínek. 
 
Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0 - Cesta k digitální ekonomice 
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Aktualizovaná Státní politika v elektronických komunikacích – „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální 
ekonomice“ je koncipována tak, aby umožnila využití synergických efektů, které s sebou odvětví 
informačních a komunikačních technologií přináší. Digitální Česko 2 je postaven na třech pilířích, 
kterými jsou podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, zvyšování dostupnosti 
a rozvoj digitálních služeb a v neposlední řadě posilování digitální gramotnosti a elektronických 
dovedností uživatelů sítí a služeb poskytovaných jejich prostřednictvím. 
 
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 
Globálním cílem Koncepce MSP 2014+ je kontinuální posilování konkurenceschopnosti a ekonomické 
výkonnosti malých a středních podnikatelů založené na kvalitním podnikatelském prostředí, na 
využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání, internacionalizaci vyplývající z 
vnitřního trhu EU a perspektivních trhů ve třetích zemích a celkovém snižování energetické 
náročnosti podnikání. V rámci Koncepce MSP 2014+ byly vymezeny čtyři strategické priority, a to 1. 
Kultivace podnikatelského prostředí, rozvoj poradenských služeb a vzdělávání pro podnikání; 2. 
Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací, včetně inovační a podnikatelské 
infrastruktury; 3. Podpora internacionalizace MSP; 4. Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj 
inovací v energetice. 
 
Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015 
Implementační plán Strategie celoživotního učení představuje z hlediska ministerstva významný 
nástroj zavádění prvků celoživotního učení do běžného života občanů ČR. V implementačních 
opatřeních, rozdělených do oblastí počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání se zavádějí prvky, 
které mají ze vzdělávání učinit systémový rámec, propojující a doplňující všechny tři zmiňované 
oblasti vzdělávání, a to za vzájemné spolupráce nejen orgánů státní správy, ale i samosprávy a 
sociálních a hospodářských partnerů. 
 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 - 2015 navazuje a 
dále rozpracovává dokumenty formulující základní strategické cíle školství jako Programové 
prohlášení vlády v oblasti regionálního školství a Národní program reforem. Zároveň přihlíží při 
hodnocení vývoje českého školství a nového nastavení jeho cílů k dalším studiím, např. společnosti 
McKinsey&Company: Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení, která 
na pozadí veřejně dostupných zpráv a zdrojů přináší analýzu stavu českého vzdělávacího systému a 
navrhuje řešení různých problémových oblastí. 
 
Strategie prevence kriminality 2012-2015 
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 určuje cíle, principy a priority 
vládní politiky v oblasti prevence kriminality a definuje obsah systému prevence kriminality v rámci 
České republiky na úrovni státu, krajů a obcí. Hlavními cíli předkládané Strategie je snížení výskytu 
kriminálního chování a rizikových faktorů, zvýšení bezpečí na veřejných místech, stabilní finanční 
podpora efektivních aktivit a projektů prevence kriminality a stabilizovaný a efektivní systém 
prevence kriminality, který je obvyklý v rozvinutých demokraciích. 
 
Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR  
Program Zdraví 21 vychází z deklarace členských států Světové zdravotnické organizace. Deklarace 
byla formulována předními odborníky z medicínských oborů, z oborů zdravotní politiky i ekonomiky. 
Pro členské státy Světové zdravotnické organizace je ZDRAVÍ 21 podnětem a návodem k vlastnímu 
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řešení otázek péče o zdraví, k vlastním cestám, jak dosáhnout 21 cílů společného evropského 
programu k povznesení zdravotního stavu národů a regionů. 
 
Strategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po 
roce 2013 
Strategie se týká dlouhodobějšího horizontu období po roce 2013. Jejím hlavním účelem je vytvořit 
principy a cíle pro formování českého přístupu k implementaci nové Společné zemědělské politiky EU 
po roce 2013 (SZP 2014+) 
 
Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě 
blízkých opatření 
Cílem Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě 
blízkých opatření je s ohledem na udržitelný rozvoj společnosti a zájmy ochrany přírody a krajiny 
vyhodnotit a zvládat povodňová rizika v souladu se směrnicí 2007/60/ES.  
 
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020  
Členství v Evropské unii a významné mezinárodní mnohostranné úmluvy, jimiž je Česká republika 
vázána, nás zavazují v oblasti péče o přírodu a krajinu přijmout řadu opatření a strategických 
programů. Hlavní cíle strategie: 1. udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou 
vzájemně propojených biologicky funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším negativním 
vlivům včetně změn klimatu, 2. udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny, 3. zajistit 
udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením zástavby krajiny, zachováním její 
prostupnosti a omezením další fragmentace s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech, 
případně ve vazbě na ně, 4. zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený 
ÚSES jako o nezastupitelný základ přírodní infrastruktury krajiny, zajišťující zachování biologické 
rozmanitosti a fungování přírodních, pro život lidí nezbytných procesů. 
 
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 
Úlohou Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky (dále také „SUR ČR“) je vytvořit 
konsensuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či 
akčních programů a být tak důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých 
resortů i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. 
 
Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 vymezuje plán na realizaci efektivní 
ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní 
životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání 
veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně 
dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově. 
SPŽP je zaměřena na oblast ochrany a udržitelného využívání zdrojů, ochrany klimatu a zlepšení 
kvality ovzduší, ochrany přírody a krajiny, bezpečného prostředí.  
 
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020  
MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a 
budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní 
i regionální úrovni. Koncepce bude představovat podklad pro efektivnější koordinaci rozvoje MA21 
(zejména na úrovni centrálních orgánů státní správy) a jeho financování. Stále širší a kvalitnější 
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realizace MA21 v obcích a regionech České republiky bude mít podpůrný vliv na další demokratický 
vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy. 
 
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015 
Dokument zahrnuje 72 konkrétních opatření v oblasti bezpečnosti, bydlení, vzdělávání, sociálních 
služeb a rodiny, zaměstnanosti a dávkových systémů a sociálního podnikání, jejichž realizace přispěje 
k řešení sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit. Garanty jednotlivých opatření jsou věcně 
příslušná ministerstva, koordinátorem procesů implementace je Úřad vlády, Agentura pro sociální 
začleňování. 
 
Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018  
Tato strategie má jednotlivým subjektům sloužit jako průvodce ukazující směr, jakým se česká 
drogová politika bude ubírat. Definuje východiska a principy které vláda považuje za účinné pro 
řešení užívání návykových látek. Pilíře protidrogové politiky: primární prevence, léčba a sociální 
začleňování, snižování rizik, snižování dostupnosti drog. 
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020 
Aktualizace Cyklostrategie vychází z vyhodnocení Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro 
roky 2004–2011, kterou vláda České republiky přijala usnesením vlády č. 678 ze dne 7. července 2004 
(dále jen „Cyklostrategie 2004–2011“). 
 

3.3.1.3 Krajská úroveň 

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK 
 
Vize: “Ústecký kraj v roce 2020 je průmyslovým regionem s rozmanitým zaměřením odvětví 
využívajících moderní environmentálně šetrné technologie. Efektivní propojení výzkumu a vývoje 
podpořeného kvalitním vzdělávacím zázemím s přímou aplikací inovativních řešení v praxi posouvá 
Ústecký kraj mezi nejprogresivnější evropské regiony. Důraz přibývajícího počtu ekonomických 
subjektů na environmentální a sociální odpovědnosti a uplatňování principu partnerství přispívá ke 
kvalitě životního prostředí Ústeckého kraje, které si občané volí nejenom jako místo k práci, ale 
hlavně jako místo k životu. Udržitelnost rozvoje je přímo úměrná míře konkurenceschopnosti 
regionu”. 
 
Prioritní osa 1: EFEKTIVNÍ EKONOMIKA A ZAMĚSTNANOST 
Cíl 1.1. Posílení ekonomické základny Ústeckého kraje a rozvoj podnikatelského prostředí 
Cíl 1.2. Rozvoj inovačního prostředí a modernizace výrobních technologií, snižovaní materiálové a 
energetické náročnosti ekonomiky Ústeckého kraje a zlepšení nakládání s odpady 
Cíl 1.3 Zvyšováním kvality dopravní infrastruktury a dopravních služeb, podporovat udržitelný 
ekonomický růst a pracovní mobilitu 
Cíl 1.4 Snižovat nezaměstnanost s cílem dosáhnout v období 2010 – 2020 rovnovážného stavu mezi 
nabídkou a poptávkou na trhu práce 
Cíl 1.5 Zvýšit vzdělanost, kvalifikaci a konkurenceschopnost obyvatelstva Ústeckého kraje na trhu 
práce 
Cíl 1.6. Rozvíjet potenciál kraje v oblasti cestovního ruchu a zvýšit 
 
Prioritní osa 2: UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Cíl 2.1 Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech těžby 
Cíl 2.2 Zlepšit stav měst a obcí 
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Cíl 2.3 Využít nástrojů územního plánování k snižování dopravní náročnosti obsluhy území 
Cíl 2.4 Zlepšit ekologické funkce krajiny a posílit její ochranu (zejména ZPF) před zástavbou 
 
Prioritní osa 3: ZDRAVÁ A SOUDRŽNÁ SPOLEČNOST 
Cíl 3.1 Vytváření podmínek pro zlepšení zdraví a životního stylu obyvatel Ústeckého kraje 
Cíl 3.2 Snížit výskyt rizikového chování v populaci a snížit kriminalitu na území Ústeckého kraje 
Cíl 3.3 Zajištění rovných příležitostí pro občany kraje při vstupu do vzdělávání a na trh práce 
Cíl 3.4 Zlepšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy a zajistit efektivní nakládání s 
veřejnými prostředky 
Cíl 3.5 Zlepšit „image“ kraje jako místa pro kvalitní život 
Cíl 3.6 Zdokonalení systému reakce Ústeckého kraje na zdravotní a bezpečnostní rizika 
 
Prioritní osa 4: KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Cíl 4.1 Zlepšit kvalitu ovzduší v Ústeckém kraji 
Cíl 4.2 Zajištění efektivní ochrany životního prostředí včetně odpovídajícího financování ochrany 
životního prostředí 
Cíl 4.3 Motivovat soukromý sektor k vyšší odpovědnosti za stav životního prostředí v kraji 
Cíl 4.4 Rozvoj environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji 
 
Strategie rozvoje cestovního ruchu ÚK na roky 2010-2015 
Priorita 1: Koordinace řízení rozvoje cestovního ruchu  
Hlavním cílem priority je vytvořit podmínky a pravidla pro efektivní řízení cestovního ruchu na 
různých úrovních s ohledem na rozvoj destinačního řízení a podporu rozvoje cestovního ruchu ze 
strany Ústeckého kraje i dalších subjektů v kraji. 
 
Opatření 1.1. Ustavení destinačních organizací v turistických regionech a vymezení okruhu jejich 
činnosti  
Opatření 1.2. Ustavení destinačních organizací v turistických regionech a vymezení okruhu jejich 
činnosti 
Opatření 1.3. Navázání a rozšíření spolupráce se subjekty mimo samosprávu 
Opatření 1.4. Úprava grantové podpory subjektů cestovního ruchu 
Opatření 1.5. Koordinace monitoringu a zajišťování dat v oblasti cestovního ruchu 
Opatření 1.6. Posílení lidských zdrojů 
 
Priorita 2: Zefektivnění marketingových aktivit v cestovním ruchu  
Hlavním cílem priority je zefektivnění marketingových nástrojů a činností prostřednictvím definování 
pozice a stěžejních úkolů kraje a posunem aktivit směrem k destinačnímu managementu na nižší, 
regionální úroveň. 
 
Opatření 2.1. Zlepšení koordinace marketingových aktivit v cestovním ruchu 
Opatření 2.2. Podpora změny mediálního obrazu kraje 
Opatření 2.3. Koncentrace marketingových aktivit 
Opatření 2.4. Orientace marketingových aktivit na cílové skupiny 
Opatření 2.5. Síťování nabídky produktů 
Priorita 3: ROZVOJ INFRASTRUKTURY A PRODUKTU V CESTOVNÍM RUCHU 
Hlavním cílem priority je rozšířit a zkvalitnit nabídku cestovního ruchu s využitím lokálních zdrojů a 
produktů. 
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Opatření 3.1. Definice a realizace krajských infrastrukturních priorit 
Opatření 3.2. Posílení partnerství při realizaci rozvojových projektů 
Opatření 3.3. Rozšíření nabídky regionálních turistických produktů 
Opatření 3.4. Rozšíření nabídky tematických tras 
Opatření 3.5. Zkvalitnění přístupu návštěvníků k informacím 
Opatření 3.6. Zlepšení dopravní dostupnosti turistických cílů 
Opatření 3.7. Zapojení kulturních a industriálních památek do turistické nabídky 
 
Regionální inovační strategie ÚK 
Vize: Ústecký kraj hospodářsky roste a do kraje přicházejí vzdělaní lidé za zajímavou prací a dobrými 
životními podmínkami. V hospodářství stále hrají významnou roli tradiční průmyslové obory, avšak 
modernizované, využívající nových nápadů a nových cest rozvoje, zvyšující svou produktivitu a 
nezatěžující krajinu a životní prostředí. V kraji díky příznivým podmínkám pro podnikání vyrostl 
významný sektor podniků založených na využívání a zhodnocování znalostí a vytvářející nebo úspěšně 
rozvíjející nové technologie. Podniky v kraji inovují a využívají výsledků špičkových domácích i 
zahraničních výzkumných a vývojových center, z nichž některá jsou pevně ukotvena v regionu. Kraj 
patří mezi významné hospodářské i výzkumné partnery sousedního Saska. 
 

 

 

 

Prioritní oblasti 

A. Lidské zdroje pro zvýšení 
inovační a technologické 
výkonnosti ekonomiky kraje 
 

B. Transfer technologií a 
spolupráce výzkumných 
organizací a 
podnikového sektoru 
 

C. Inovace ve veřejné sféře – 
životní prostředí, zdravotnictví 
a 
sociální oblast 
 

Strategický cíl A.1. 
Udržet v kraji vlastní 
absolventy, motivovat mladé 
lidi z kraje studující jinde k 
návratu do kraje a 
získávat odborníky z jiných krajů 
nabídkou přitažlivých 
zaměstnání a atraktivních 
podmínek pro růst 
kvalifikace a kariéru. 

Strategický cíl B.1. 
Zvýšit četnost i rozsah vzájemné 
spolupráce firem na inovacích a 
zvýšit četnost i rozsah 
spolupráce 
mezi výzkumnými organizacemi 
a firmami, v obou případech v 
kraji i mimo kraj. 

Strategický cíl C.1. 
Ochránit a zlepšovat kvalitu 
zachovalých přírodních zdrojů 
(lázeňských pramenů, vod, 
jedinečných 
přírodních lokalit), zlepšovat 
podmínky pro jejich využívání a 
rozvíjet jejich využívání 
podnikatelskými 
aktivitami, které je nebudou 
znehodnocovat či ohrožovat. 

Strategický cíl A.2. 
Popularizovat technické obory a 
napomáhat poptávce žáků a 
studentů po technickém 
vzdělání a 
podporovat jejich zájem o 
techniku a přírodní vědy, zvýšit 
prestiž těchto oborů, a to jak ve 
studiu tak 

Strategický cíl B.2. 
Přitáhnout do kraje nové 
inovativní firmy a nové 
inovativní aktivity existujících 
firem, domácích i 
zahraničních, podpořit vznik 
nových a růst stávajících 
inovativních firem v kraji, 
včetně přenosu 

Strategický cíl C.2. 
Rekultivovat poškozená území, 
vyhledávat a realizovat nové 
způsoby rekultivací a obnovy 
krajiny i 
sídel. V případě rekultivací a 
obnovy krajiny je cílem rychlejší 
a lepší návrat přírodě blízkých 
poměrů 
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jako perspektivního 
zaměstnání. 

výsledků výzkumu do výrobní a 
obchodní praxe, podpořit 
uplatnění těchto inovativních 
firem na 
trzích mimo kraj. 

v krajině, v případě sídel a jejich 
částí pak efektivnější návrat a 
využití tak, aby tato území 
nepředstavovala společenskou 
zátěž, ale naopak aby byla 
zdrojem rozvoje kraje. 

Strategický cíl A.3. 
Zvýšit kvalitu technického 
vzdělávání a absolventů 
technických oborů na středních 
i vysokých školách, 
propojit je více s hospodářstvím 
a potřebami oborů v kraji, 
posílit praktické dovednosti 
absolventů a 
jejich znalost a porozumění 
praxi již v průběhu studia. 

Strategický cíl B.3. 
Rozvíjet špičkové výzkumné 
týmy s využitím stávajících 
vynikajících výzkumníků, 
získávat nové 
špičkové odborníky a vytvářet 
kolem nich výzkumné týmy, 
propojovat tyto týmy navzájem, 
stimulovat je ke spolupráci s 
firmami a zlepšit jejich zapojení 
do projektů se špičkovými 
výzkumnými 
pracovišti v Česku i v cizině, 
udržet stabilní kvalitu výzkumu 
v regionu. 

Strategický cíl C.3. 
Posílit a rozvíjet lékařský a v 
širším smyslu zdravotnický 
výzkum, vytvořit nová a rozvíjet 
existující 
špičková lékařská pracoviště, 
rozvíjet kvalitní výuku jak 
lékařů, tak zdravotnického 
personálu. 

  Strategický cíl C.4. 
Vytvořit systém podpory 
sociálních inovací a výzkumu v 
této oblasti s cílem snižování 
rizik sociální 
exkluze, vytváření pracovních 
míst pro znevýhodněné skupiny 
obyvatel, jejich aktivace a 
motivace 
k zapojení do společnosti. 

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 
Vize: Ústecký kraj – bohatství v rozmanitosti 
 
Specifikace rozvojové vize je provedena ve dvou oblastech představující dvě ústřední témata, která 
jsou pro budoucí rozvoj kraje nezbytná. Jedná se o tyto 2 pilíře vize: 
- hospodářský rozvoj provázaný s nezbytnou sociální soudržností a posílením lidského kapitálu 
regionu (vzájemně provázané úkoly směřující ke zvýšení hospodářské výkonnosti kraje a tím i 
k „restartování“ sociálně-ekonomické situace v kraji); 
- infrastruktura, vybavenost a životní prostředí (nezbytné předpoklady pro sociálně-ekonomický 
rozvoj kraje). 
Oba pilíře by měly podpořit jednak zlepšení faktické sociálně-ekonomické situace kraje, a jednak 
zlepšení obrazu kraje v očích jeho obyvatel, návštěvníků a investorů. 
 
Priorita 1: Konkurenceschopná a stabilizovaná ekonomika 
Opatření 1.1: Konkurenceschopnost regionální ekonomiky 
Opatření 1.2: Význam a efektivita výzkumu a vývoje 
Opatření 1.3: Efektivita regionálního trhu práce 
Opatření 1.4: Udržitelný cestovní ruch 
 
Priorita 2: Sociální kapitál a kvalita veřejných služeb 
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Opatření 2.1: Eliminace a prevence sociálního vyloučení 
Opatření 2.2: Zefektivnění vzdělávacího systému 
Opatření 2.3: Sociální a zdravotnické služby 
Opatření 2.4: Kultura, sport a volný čas 
Opatření 2.5: Veřejná správa 
 
Priorita 3: Infrastruktura a životní prostředí 
Opatření 3.1: Páteřní infrastruktura kraje 
Opatření 3.2: Dostupnost jednotlivých částí kraje 
Opatření 3.3: Zásobování energiemi a infrastruktura životního prostředí 
Opatření 3.4: Kvalita životního prostředí 
Opatření 3.5: Revitalizace devastovaných částí kraje 
 
Priorita 4: Atraktivní města 
Opatření 4.1: Veřejná prostranství a občanská vybavenost 
Opatření 4.2: Revitalizace městských brownfieldů 
Opatření 4.3: Revitalizace upadajících rezidenčních lokalit 
Opatření 4.4: Environmentálně šetrnější doprava ve městech 
 
Priorita 5: Životaschopné venkovské části kraje 
Opatření 5.1: Hospodářská aktivita na venkově 
Opatření 5.2: Služby a veřejná vybavenost na venkově 
Opatření 5.3: Zemědělství a péče o krajinu 
 
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 - aktualizace v návaznosti na Program rozvoje 
Libereckého kraje 2014 - 2020 
 
Vize Libereckého kraje: 
Liberecký kraj je živý, zdravý, silný a dynamický region na bázi udržitelného rozvoje ve všech 
oblastech, s diverzifikovanou ekonomickou základnou založenou na inovační produkci a službách s 
vysokou přidanou hodnotou včetně využívání potenciálu cestovního ruchu. Liberecký kraj je region 
poskytující kvalitní podmínky pro život obyvatel, region se zdravým životním prostředím, region, 
který se harmonicky rozvíjí s využitím všestranné spolupráce. 
 
Globální cíl: v roce 2020 je rozvoj území realizován v souladu s principy udržitelného rozvoje a  

 má rozvinutý ekonomický a technický potenciál, 

 jsou vytvořeny podmínky pro všestranný uspokojivý rozvoj života člověka,  

 je zajištěno zdravé prostředí, 

 je vytvořen efektivně fungující a všeobecně uznávaný systém veřejné správy. 
 
Strategické cíle: 
A.  Dynamická a konkurenceschopná ekonomika 
B.  Kvalitní a zdravé lidské zdroje 
C.  Komplexní a kvalitní infrastruktura 
D.  Zdravé životní prostředí bez zátěží 
E.  Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti 
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3.1.1.4 Mikroregionální úroveň 

 
Integrovaný strategický plán území mikroregionu Českokamenicko (2008) 
 

Priority 

1: Ekonomická základna 2: Trvale udržitelný rozvoj 
sídel 

3: Aktivizace mikroregionu a 
rozvoj spolupráce 

Cíle Priority 1:  
- udržení a posílení diverzity 

ekonomické základny 
mikroregionu 

- stabilizace stávajících a vznik 
nových ekonomických aktivit 
v území, zejména v malých 
obcích 

- vznik pracovních míst a 
zlepšení struktury nabídky 
pracovních míst   

Cíle Priority 2:  
- zvýšení atraktivity území pro 

obyvatele a stabilizace osídlení 
- zkvalitnění kulturního 

prostředí a zvýšení 
vybavenosti měst a obcí 
sociální infrastrukturou 

- zvýšení investic do 
infrastruktury v sídlech 
mikroregionu 

Cíle Priority 3:  
- posílení vnitřní soudržnosti a 
identity mikroregionu 
budováním formálních a 
neformálních institucionálních 
vazeb mezi subjekty uvnitř i vně 
mikroregionu.  
 

Opatření 1.1. - Rozvoj 
cestovního ruchu 

Opatření 2.1. - Růst investic v 
infrastruktuře 

Opatření 3.1. – Rozvoj vnitřních 
vztahů a spolupráce uvnitř 
mikroregionu 

Opatření 1.2. - Podpora 
podnikání a tvorba podmínek 
pro podnikání 

Opatření 2.2. - Sociální 
vybavenost a místní kultura 

Opatření 3.2. – Rozvoj vnějších 
vztahů 

Opatření 1.3. - Kvalitní péče o 
krajinu a související činnosti 

Opatření 2.3. - Podpora rozvoje 
bydlení 
 

 

 
 
Aktualizace Strategického plánu Leader MAS Šluknovsko (2007 - 2013) 
 
Motto SPL „Šluknovsko návštěvníkům i sobě“ je vizí regionu po r. 2013. Regionu, který se bude 

dlouhodobě dynamicky rozvíjet bez závislosti na dotačních prostředcích a který bude atraktivní pro 

jeho obyvatele i návštěvníky. 

Vymezení problémových okruhů ve vazbě na priority SPL a oblasti podpory 

Poř. 
číslo 

Definice problémového okruhu Vazba na 

Prioritu SPL Fichi SPL 

1. Nezaměstnanost P1 Rozvoj zemědělských činností 
P2 Rozvoj nezemědělské 
produkce 
P3 Rozvoj cestovního ruchu 
P4 Zvýšení úrovně života na 
venkově 

1, 2 
4 
5, 6 
7 

2. Občanská vybavenost a přístup k 
informacím 

P4 Zvýšení úrovně života na 
venkově 

7, 8, 9 

3.  Infrastruktura pro cestovní ruch P3 Rozvoj cestovního ruchu 5, 6, 10 
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4. Podnikatelské prostředí P1 Rozvoj zemědělských činností 
P2 Rozvoj nezemědělské 
produkce 

3, 4 

5. Využití obnovitelných zdrojů energie P1 Rozvoj zemědělských činností 
P2 Rozvoj nezemědělské 
produkce 
P3 Rozvoj cestovního ruchu 
P4 Zvýšení úrovně života na 
venkově 

1 
3,4 
5 
7 

 

Následující strategické dokumenty jsou podrobně rozvinuty v kap. 2.6 a v příloze 8. 

• Plán péče o Národní park České Švýcarsko 2009 - 2016 

• Plán péče o Chráněnou krajinou oblast Labské pískovce na období 2011 - 2020 

• Plán péče CHKO Lužické hory 2000 - 2014 

• Plán péče o CHKO České  středohoří pro období 2015-2024 

 

Strategie obcí s rozšířenou působností (ORP) vznikající v rámci meziobecní spolupráce: 

• Strategie území správního obvodu ORP Varnsdorf v oblasti předškolní výchovy a základního 

školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu na období 2014 až 2023  

• Strategie území správního obvodu ORP Rumburk v oblasti předškolní výchovy a základního 

školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu na období 2014 až 2023 

• Strategie území správního obvodu ORP Děčín v oblasti předškolní výchovy a základního 

školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravy na období 2014 až 

2023 

• Strategie území správního obvodu ORP Nový Bor v oblasti předškolní výchovy a základního 

školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volnočasových aktivit se zaměřením na 

cestovní ruch na období 2014 až 2023  

• Strategie území správního obvodu ORP Česká Lípa v oblasti předškolní výchovy a základního 

školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu na období 2014 až 2023 


