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Vážení spoluobčané,

letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická sesku-

pení budou vést krajskou vládu a tedy i o tom, kam má směřovat v příštích letech Libe-

recký kraj. Odpovědnost všech – voličů i politiků – je o to větší, že se tak stane na pozadí 

složitých souvislostí: přetrvávající globální ekonomické stagnace a lokální krize důvěry 

v politiku. Demokratická volba občanů nerozhodne jen o tom, komu bude svěřena správa 

našeho kraje, ale i o věcech daleko závažnějších. Budete rozhodovat, jakým hlasem bude 

hovořit Liberecký kraj na celostátní a evropské úrovni. Volby budou také o tom, zda si ob-

čané kraje přejí udržení cesty ke stabilitě a prosperitě, či chtějí pokračovat ve stávajících 

ekonomických experimentech současné vlády.

Možná namítnete, že je to přece otázka parlamentních, nikoliv krajských voleb. To ovšem 

není tak jednoduché. Samozřejmě, že úkolem krajských voleb je vybrat odpovědného 

hospodáře, který dovede pečovat o krajské fi nance, starat se o infrastrukturu, rozvíjet 

školství, sociální služby a zdravotnictví a řešit další desítky a stovky otázek, které jsou pro 

náš kraj zásadní či důležité. Není to však úkolem jediným – ač to ústavodárce zřejmě ne-

měl v úmyslu, krajské volby fungují i jako referendum o vládě. Ukázalo se to již v roce 

2008, kdy pravice dostala šanci poučit se ze svých chyb. Jak moc ji využila a poučila se, to 

vidíme dnes a denně.

Česká strana sociálně demokratická je tím subjektem, který Vám může nabídnout jak ga-

ranci odpovědného hospodaření a rozvoje kraje pro nás a naše potomky, tak záruku, že 

hlas, který jí občané odevzdají v krajských volbách, bude zároveň hlasem vyjadřujícím 

nedůvěru současné pravicové vládě a jejím asociálním reformám. 

Sociální demokracie se opírá nejen o tradici, ale i o program a silný tým kandidátů. Rov-

něž může poukazovat na úspěchy, kterých dosáhla v čele kraje. Liberecký kraj má dlou-

hodobé vyrovnané hospodaření, jeho vedení se daří fi nančně konsolidovat nemocnice, 

rozvíjet služby pro seniory a sociálně potřebné. Liberecko bylo dopravními odborníky 

vyhodnoceno jako region s nejlepší veřejnou dopravou, pokračuje oprava a rozvoj infra-

struktury… I když je ještě mnoho práce před námi, náš kraj se mění k lepšímu a je to vidět. 

Na rozdíl od současné české pravicové vlády představuje sociální demokracie recept, kte-

rý bude pro české občany znamenat jistotu v těžkých dobách. Program, který předklá-

dáme, není pouhým souhrnem technického výčtu ukazatelů, ale také nabídkou postojů 

k hodnotám, které tvoří základní stavební kameny našeho života.

Těmi hodnotami jsou nejen svoboda, spravedlnost a solidarita, ale také rodina, domov, 

zdraví, či zaměstnanost. Tématem letošních voleb do zastupitelstev krajů bude tedy ze-

jména otázka, zda si přejeme návrat k těmto hodnotám, nebo setrvání současné polariza-

ce společnosti a prohlubování klientelismu bez solidarity, spravedlnosti a rovných šancí.

Dovoluji si Vás proto požádat, abyste 12. a 13. října nezůstali doma a jasně ve volbách 

vyjádřili svůj postoj. Jde o budoucnost nejen našeho kraje, ale i naší země a nás všech.

Mgr. Lenka Kadlecová

kandidátka na hejtmanku Libereckého kraje



ZAMĚSTNANOST

Hospodářská a ekonomická krize se spolu s bezohlednou politikou pravicových vlád postarala 

o ztrátu pracovních příležitostí pro tisíce občanů. Kraj jako instituce sice nemá přímou možnost 

vytvářet pracovní místa, ale má dostatečný potenciál vytvářet podmínky pro stávající i nové za-

městnavatele. 

Co se podařilo:

V rámci protikrizových opatření, která jsme společně s podnikatelskou radou provedli na podporu ze-

jména malého a středního podnikání, se nám podařilo přispět ke stabilizaci nezaměstnanosti, která se 

oproti roku 2009 dokonce snížila o 1,4 % na 9,6 % na konci roku 2011.

Zdroj: ČSÚ

Liberecký kraj se zapojil do realizace projektu PROINCOR, který je placen z operačního programu EU 

„Nadnárodní spolupráce“ a je zaměřen na podporu rozvoje inovací malých a středních podnikatel-

ských subjektů.

V rámci EU se nám podařilo prosadit zástupce Libereckého kraje, který se zabývá stávajícími a budou-

cími fi nančními grantovými a úvěrovými nástroji. 

Co uděláme:

■  Podpoříme mobilitu pracovní síly v kraji, kdy bude pro zaměstnance efektivní a výhodné za prací 

dojíždět i mimo území kraje.

■  Podpoříme využívání lokalit typu „brownfi elds“ a „greenfi elds“, průmyslových zón a rozvojových 

ploch, nabídneme investiční příležitosti pro potenciální investory (např. podnikatelsky vhodný záměr 

na využití bývalého vojenského letiště Ralsko).

■  Kraj musí tvrdě prosazovat realizaci plánovaných státních stavebních zakázek a čerpat peníze z EU.

■  Prosadíme vznik 2 500 pracovních míst.
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EKONOMIKA A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Prosazujeme a nadále budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet s možností zapojení všech dostup-

ných rozpočtových a mimorozpočtových prostředků, včetně fi nančních zdrojů z fondů EU. 

Co se podařilo

Hospodaření kraje je dle všech ukazatelů dlouhodobě stabilní. V letech 2008 – 2011 jsme opakovaně 

získali druhé nejvyšší ekonomické hodnocení v sektoru veřejné správy, defi nováno ratingem AA+ (in-

vestice jsou bezpečné). 

Splnili jsme cíl schvalovat rozpočet kraje vždy jako vyrovnaný.

ukazatel / rok 2009 2010 2011 2012

celkové příjmy 2 504,3 2 144,0 2 374,4 2 327,9

celkové výdaje 2 504,3 2 144,0 2 374,4 2 327,9

saldo příjmů a výdajů 0 0 0 0

Nezvyšovali jsme míru zadluženosti kraje.



ukazatel / rok 2008 2009 2010 2011 2012*

zadlužení kraje – absolutní hodnota 932,5 847,4 828,0 774,9 928,6

splátky jistin x 111,9 19,4 66,3 66,3

čerpání úvěrových zdrojů x 26,8 0,0 13,2+ 220,0+

index vývoje zadluženosti kraje v % 100,0 90,9 88,8 83,1 99,6

+ čerpání úvěru na program revitalizace mostů v LK  * předpoklad

Co uděláme:

■  Našimi prioritami bude vyrovnaný rozpočet kraje, transparentní krajské fondy a jasná pravidla pro 

podřízené organizace.

■  Zajistíme maximální dostupnost informací o rozpočtu prostřednictvím veřejně dostupné elektro-

nické aplikace. Rozšíříme zveřejňování informací o veřejných zakázkách, včetně veřejně dostupného 

registru smluv jak na úrovni kraje, tak na úrovni zřizovaných organizací.

■  Na úrovni kraje zahájíme projekt, jehož cílem bude možnost přímého zapojení občanů do procesu 

hodnocení veřejných zakázek.

■  Rozšíříme okruh nakupovaných komodit formou elektronických aukcí.

■  Budeme realizovat rozvojové projekty tak, aby nevytvářely rizika pro udržitelnost jiných oblastí, ze-

jména veřejných služeb.

■  V případě, že rozsah závazků z rozvojových projektů bude nad běžné možnosti rozpočtů krajů, vypí-

šeme krajské referendum.

ZDRAVOTNICTVÍ 

Chceme, aby každý občan Libereckého kraje dostal v případě potřeby kvalitní zdravotní péči odpoví-

dající jeho zdravotnímu stavu. Zdravotní péče musí být pro každého bez rozdílu dostupná a kvalitní. 

Co se podařilo:

Za období 2009 – 2011 jsme vynaložili téměř 118 mil. Kč na rekonstrukce a nákup přístrojů. Modernizo-

vali jsme například pavilon chirurgie, rekonstruovali jsme sál kardiologie a novými přístroji jsme vybavili 

jednotku intenzivní péče v Krajské nemocnici Liberec. 

Podíleli jsme se v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě na rekonstrukci a vybavení multioborové jed-

notky intenzivní péče a fi nanční dotací jsme umožnili rekonstrukci endoskopického pracoviště.
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Podařilo se modernizovat vybavení traumatologického centra a centra komplexní onkologické péče 

Krajské nemocnice Liberec v objemu téměř 140 mil. Kč a kardiocentra v částce 65 mil. Kč. 

V roce 2011 obhájily krajské nemocnice v Liberci a České Lípě statut center pro léčbu pacientů s cév-

ními mozkovými příhodami. 

Co uděláme:

■  Dohodneme strategii rozvoje obou krajských nemocnic, tj. Krajské nemocnice Liberec a Nemocnice 

s poliklinikou Česká Lípa tak, aby se modernizoval jejich stav, zázemí a kapacity.

■  Zlepšíme dostupnost zubních pohotovostí i pro obyvatele okrajových částí a menších obcí. 

■  Vybudujeme záchrannou a pohotovostní službu v Harrachově v zimním období. 

■  Uvedeme do provozu heliport v Krajské nemocnici v Liberci s cílem zachování statutu traumacentra. 

■  V krajských nemocnicích zavedeme elektronický objednávkový systém e@ambulace včetně systému 

objednávání návštěvy lékaře v krajských nemocnicích. 

SOCIÁLNÍ PÉČE A RODINNÁ POLITIKA 

Systém poskytování sociálních služeb považujeme za jednu z největších hodnot, kterou naše země 

vůbec disponuje. Bráníme sociální služby před likvidační pravicovou politikou centrální vlády ODS, 

TOP 09, Starostů a nezávislých. 

Co se nám podařilo: 

V letech 2008 – 2012 jsme navýšili dofi nancování sociálních služeb ze 48 mil. Kč na 110 mil. Kč. Bez toho 

by došlo k výraznému poklesu poskytovaných služeb. 

Pro Liberecký kraj se nám podařilo získat historicky nejvíce fi nančních prostředků z dotací EU ve výši 270 mil. Kč. 

Vyjednali jsme a získali budovu na přestavbu kamenného Hospice od statutárního města Liberec. Stav-

ba bude zahájena na podzim roku 2012. 

Ve spolupráci se sdružením Hospicová péče Svaté Zdislavy se nám povedlo otevřít Rodinné hospicové 

pokoje v nemocnicích v Liberci, České Lípě, Turnově a Semilech. 

Co uděláme: 

■  Budeme pokračovat v rozvoji Krajského sociálního podniku. Sociálně znevýhodněné osoby pomůže-

me vrátit na trh práce. 

■  Nadále budeme podporovat integraci seniorů, lidí se zdravotním postižením, lidí na hranici sociální-

ho vyloučení a lidí již sociálně vyloučených zpět do společnosti, zejména prostřednictvím poskyto-

vání terénní péče s maximálním důrazem na přiměřenost ceny těchto služeb. 

■  Budeme realizovat projekt „Transformace pobytového zařízení“ v Domově pro osoby se zdravotním 

postižením Mařenice a v Domově Sluneční dvůr. 

■  Budeme nadále podporovat rozvoj terénních služeb, zejména pak pečovatelské a ošetřovatelské služ-

by o staré a nemocné občany, dostupné odlehčovací a asistenční služby a vznik denních stacionářů. 

■  Zlepšíme návaznost sociální péče na zdravotnictví. Snížíme nutnost přesunů lidí mezi nemocnicemi, 

léčebnami dlouhodobě nemocných a mezi domovy pro seniory. 

■  Prosadíme zákon o placení výživného státem za neplatiče.

ŠKOLSTVÍ 

Flexibilita systému školství, zejména pak možnost je oborově a kapacitně přizpůsobit poptávce na 

trhu práce, je jedním z předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a umožňuje odstraňo-

vat socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými regiony.



Co se podařilo:

Na podporu technických a přírodovědných oborů jsme získali z dotací EU celkem 57 mil. Kč.

Zavedli jsme stipendijní program pro vybrané učňovské obory.

V rámci modernizace technického vybavení škol jsme realizovali 12 projektů v hodnotě 55 mil. Kč, 

a z této částky jsme získali více jak 49 mil. Kč čerpáním z dotací EU. V současné době probíhá hodnocení 

dalších 14 projektů s investičním záměrem v celkové výši 53 mil. Kč.

Co uděláme:

■  Zaměříme se na zachování základních škol v obcích. 

■  Odborné školství podpoříme rozvojem stipendií s důrazem na tradiční řemesla. 

■  Připravíme vznik krajského fondu stipendií pro studenty ze sociálně slabých rodin.

■  Připravíme projekt „Střední škola třetího věku“ s cílem zvýšení dovedností a znalostí potřebných na 

trhu práce pro generaci 50+.

■  Podpoříme rozvoj Technické univerzity v Liberci a ostatních vysokých škol v Libereckém kraji tak, aby 

její absolventi zůstali a své vědomosti využili ve prospěch kraje.

DOPRAVA A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 

Prioritou nadále zůstává dokončení páteřní dopravní sítě a odstranění historického zanedbání sil-

niční sítě na komunikacích nižších tříd, včetně snížení přetížení na silničních komunikacích. Kaž-

dé obci regionu musí být zajištěna dopravní obslužnost za účelem dopravy do zaměstnání, školy, 

k využití zdravotní péče, ale i obstarání nákupů či kulturního vyžití.

Co se podařilo:

V letošním roce získal Liberecký kraj prestižní ocenění za nejkomplexnější řešení veřejné dopravy v ČR. 

Podařilo se zavést elektronickou kartu OPUScard. Liberecký kraj zavedl od začátku roku 2012 jízdné pro 

seniory nad 70 let zdarma, jedná se o tzv. „Senior Pas“. 

Liberecký kraj je průkopníkem veřejných zakázek na veřejnou dopravu. Podařilo se úspěšně vysoutěžit 

dopravce na tzv. Jizerskohorskou železnici, kde nyní jezdí 16 moderních vlaků Stadler. 

S podporou Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Regionálních operačních programů jsme 

opravili a dokončili celkem 55 úseků krajských silnic. 

Podpořili jsme výstavbu a modernizaci sítě silnic I. třídy, včetně obchvatů měst a silničních tahů 

k hraničním přechodům. Jednalo se především I/9 Sosnová – Česká Lípa, I/13 Liberec – Stráž nad Ni-

sou – Krásná Studánka – Mníšek nebo I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou. 

Opravili jsme dopravní infrastrukturu po povodních v roce 2010, kdy škody byly vyčísleny na více jak 

2 mld. Kč. V rámci obnovy poškozeného silničního majetku po povodních jsme získali fi nanční pro-

středky v celkové výši 676 mil. Kč. Pro rok 2012 činí spoluúčast kraje celých 220 mil. Kč. 

Co uděláme:

■  Snížíme věk ze 70 na 65 let pro plošné zavedení jízdného zdarma pro seniory. 

■  Podpoříme vytvoření „jízdenkové unie“ – spolupráci dopravních systémů v krajích tak, aby cestující 

potřeboval na jednu trasu pouze jednu jízdenku bez ohledu na přepravce a regiony.

■  Zahájíme projekční přípravy pro vysokorychlostní železniční koridor Praha – Liberec.

■  Zajistíme zavedení internetu na regionální železnici.

■  Podpoříme vylepšení železniční tratě Liberec – Tanvald, která zkrátí interval na 30 minut. Podpoříme 

modernizaci a výstavbu přestupních terminálů veřejné dopravy ve významných dopravních uzlech 

Libereckého kraje (Turnov, Chrastava, Desná). 

■  Kompletní odstranění povodňových škod na silnicích a mostech ve správě Libereckého kraje.
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■  Pokračování ve spolupráci a vlastních projektech v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provo-

zu na pozemních komunikacích.

BEZPEČNOST 

Stát nemůže fungovat a prosperovat, pokud se lidé necítí bezpečně. Podpoříme vše, co zabrání či 

alespoň omezí narůstání sociální nesnášenlivosti, nerespektování pravidel, neplnění smluv, úmysl-

ného poškozování svobod občanů a obecné a hospodářské kriminality. 

Co se podařilo:

Přijali jsme „Koncepci prevence kriminality Libereckého kraje“. Pro Liberecký kraj a obce na jeho území 

jsme na tento plán zajistili dotace ve výši více jak 5 mil. Kč. 

V rámci účelové fi nanční podpory a grantových programů jsme na rozvoj vybavení jednotek požární 

ochrany měst a obcí v Libereckém kraji vynaložili více jak 26 mil. Kč.

Krizový fond kraje vydal téměř 11,5 mil. Kč na okamžité řešení krizových situací. Jednalo se především 

o účelové dotace na zvýšení akceschopnosti složek IZS, přímou pomoc kraje občanům a obcím při 

řešení povodňové situace v roce 2010. 

Co uděláme:

■  Finančně podpoříme IZS prostřednictvím účelové fi nanční podpory, grantových programů a krizo-

vého fondu kraje.

■  Budeme podporovat například spolufi nancování ze strany pojišťoven ve prospěch hasičů a specifi c-

kého zdanění netransparentně získaných majetků ve prospěch Policie ČR.

■  Budeme pokračovat v legislativním úsilí, aby v rámci krajského města byly zřízeny instituce krajského 

státního zastupitelství a krajského soudu.

■  V rámci prevence kriminality chceme, aby bazary a zastavárny důsledně dodržovaly kontrolu identi-

fi kace zákazníka a nevykupovaly zboží v nočních hodinách. Dalším regulačním prvkem bude povin-

nost provádět výhradně bezhotovostní úhrady.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 

Naším hlavním cílem je vytvářet prostor pro plnohodnotný život všech občanů, kteří zde žijí, pra-

cují a svou činností recipročně ovlivňují charakter krajiny. 

Co se podařilo:

Zpracovali jsme aktualizaci „Programu zlepšování kvality ovzduší Libereckého kraje“. 

Dohlíželi jsme na rekonstrukci významných čistíren odpadních vod, především v rámci projektů Čistá 

Nisa, Čistá Jizera a Čistá Ploučnice.

V roce 2010 jsme zahájili realizaci projektu „Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby“, 

který je zaměřen na propagaci šetrných postupů v podnikatelské sféře.

Co uděláme:

■  Podpoříme projekty vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod, včetně výstavby a rekon-

strukce čističek.

■  Budeme se podílet na realizaci vhodných a účinných protipovodňových opatření. 

■  Podpoříme vznik integrovaného systému nakládání s odpady v kraji. 

■  Budeme podporovat řádné lesní hospodáře, myslivecké organizace a spolky v péči o zvěř.

■  Budeme spolupracovat s nevládními neziskovými organizacemi v oblasti ochrany přírody. 

■  Odmítneme experimenty s tzv. „břidlicovým plynem“ a chemickou těžbu uranu.
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CESTOVNÍ RUCH 

Vnímáme obrovský potenciál v agroturistice, v zážitkové gastronomii a v dalších příležitostech 

úzce spjatými s tím, jak v našem kraji žijeme, co produkujeme, a na co jsme hrdí. Rozvoj cestovního 

ruchu chápeme také jako podporu podnikání, služeb a vzniku pracovních míst.

Co se podařilo:

Realizovali jsme marketingový projekt na podporu cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního 

programu NUTS II Severovýchod v celkové výši 7,4 mil. Kč. 

Podporujeme cestovní ruch Libereckého kraje celoroční prezentací na zvolené téma. V roce 2010 jsme 

zvolili cykloturistiku a pěší turistiku, v roce 2011 jsme podporovali nabídky pro rodinnou dovolenou 

a v roce 2012 je naším tématem sklo, bižuterie a pivo.

Podíleli jsme se na založení „North Bohemia Convention Bureau“, která má za cíl představovat Liberecký 

kraj jako ideální kongresovou destinaci.

Co uděláme:

■  Budeme spolupracovat se sousedními kraji a Czechtourism při propagaci kraje v zahraničí.

■  Podpoříme podnikatele a obce při zlepšování turistické infrastruktury v kraji v návaznosti na podporu 

podnikání, podporu služeb a vzniku pracovních míst.

■  Vytvoříme turistické služby pro osoby s postižením, pro rodiny s dětmi a pro seniory. 

■  Podpoříme rozvoj cyklistických tras, zimní aktivity, lyžařské trasy, poutní cesty a letní volnočasové ak-

tivity, včetně horské turistiky a činnost turistických organizací jako Klub českých turistů, Junák, Sokol 

a Asociaci turistických oddílů mládeže.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Udržitelný rozvoj krajů spočívá ve využití investic k nastartování hospodářského růstu. K tomu je 

podle nás efektivní maximální využití prostředků z fondů EU, včetně regionálních operačních pro-

gramů. Tuto politiku je nutné uplatňovat co nejblíže k občanům, tedy v regionech, zejména pak 

v těch, kde je vysoká nezaměstnanost, není dobudovaná infrastruktura a chybějí podmínky k pod-

nikání. K růstu se nelze proškrtat tak, jak to dělá vláda prostřednictvím svých „reforem“.

S omezenými fi nančními zdroji si plně uvědomujeme nutnost posílení strategického řízení v celé 

šíři veřejné správy, proto v rámci přípravy na nové kohezní období nejenom aktualizujeme za při-

spění veřejnosti Strategie dlouhodobého rozvoje jednotlivých krajů. Úspěšnému dosažení cílů 

Strategií dlouhodobého rozvoje budeme dále posilovat vytváření specializovaných kapacit od-

borných výkonných a poradních orgánů, včetně jejich provázání Strategií do rozhodování veřejné 

správy jak oblasti věcné, tak v oblasti fi nanční.

Co se podařilo:

Kraj rozvíjíme koncepčně. Jedním z témat volebního programu bylo dokončení aktualizované verze 

Územní energetické koncepce. Určuje trendy vývoje spotřeby energií, jejich úspor a využívání obnovi-

telných zdrojů až do roku 2025. 

Vytvořili jsme je Regionální inovační strategii, která podporuje inovační prostředí a koordinuje aktivity 

ve vědě a výzkumu v kraji. Jejich cílem je zvyšování konkurenceschopnosti našich podniků a institucí.

Aktualizovali jsme surovinovou politiku Libereckého kraje do roku 2020. Ta určuje kromě jiného i pod-

mínky při využívání zdrojů nerostných surovin na území Libereckého kraje. Aktivně tím řešíme připo-

mínky při pořizování Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky, především ve vztahu 

k problematice případného obnovení těžby uranu v Libereckém kraji.

Využíváme evropské fondy ve prospěch Libereckého kraje. Pracovníci odboru regionálního rozvoje 

a evropských projektů se podíleli na přijímání dotací z evropských titulů pro Liberecký kraj a jeho pří-



spěvkové organizace v celkové výši cca 1,5 miliardy korun. Mimo rozpočtové zdroje tak bylo možno 

např. zlepšit stav dopravy, infrastruktury nebo zateplit řadu našich škol. Vytvořením elektronického in-

formačního portálu, organizováním seminářů pro žadatele a workshopů pro příjemce podpory se po-

díleli i na přílivu individuálních projektů do území Libereckého kraje, jejichž výše bude na konci období 

několik desítek miliard korun. Podařilo se také získat prostředky např. na rozvoj cestovního ruchu, na 

vybavení a rekonstrukce nemocnic nebo renovace brownfi elds.

V roce 2011 se v rámci naplňování Inovační strategie Libereckého kraje podařilo zřídit inovační fond, 

z kterého budou fi nancovány tzv. inovační vouchery, které slouží malým a středním podnikatelům 

k nákupu inovačních služeb od výzkumných, vědeckých a vysokoškolských institucí.

Co uděláme:

■  Podporou inovačního prostředí zvýšíme konkurenceschopnost našich podnikatelů.

■  Budeme realizovat akční plán Regionální inovační strategie. 

■  Společně s Královéhradeckým krajem budeme pokračovat v inovačních aktivitách v nově zřízeném 

Grantovém fondu Libereckého kraje – Regionální inovační program. 

■  Podpoříme nákup výzkumných a inovačních služeb prostřednictvím tzv. „Inovačních voucherů“ od 

vysokých škol, vědeckých institucí a ústavů.

■  Budeme pokračovat v projektech Libereckého kraje, které jsou zaměřené na osvětu a propagaci ná-

strojů udržitelné výroby a spotřeby z národních zdrojů a realizovat projekty na podporu inovačních 

aktivit malých a středních podniků za pomocí evropských fondů.

■  V roce 2013 maximálně využijeme prostředky z fondů EU z plánovacího období 2007 – 2013 ve pro-

spěch Libereckého kraje.

■  Intenzivně zapojíme orgány Libereckého kraje do přípravy nového programovacího období EU 

2014 – 2020. Budeme prosazovat řešení, která nám zachovají co největší míru rozhodovacích pravo-

mocí při posuzování priorit v rámci regionu.

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 

Kultura je nedílnou součástí smysluplného využití volného času, jenž kultivuje lidské vztahy, včet-

ně dialogu mezi různými sociálními skupinami a rozvíjí svobodnou lidskou osobnost. Jsme si vě-

domi, že podpora kultury v kraji je příležitostí pro ekonomický rozvoj kraje.

Co se podařilo:

Podporujeme malé knihovny v obcích částkou 5,5 mil. Kč. 

Podílíme se na divadelní činnosti Divadla F. X. Šaldy v Liberci (1,2 mil. Kč) a Naivního divadla v Liberci 

(0,5 mil. Kč).

Podařilo se nám vyřešit chybějící prostory pro depozitáře krajských muzeí (depozitář Mníšek a Jablonec 

nad Nisou) a rekonstruovat například barokní dům Muzea Českého ráje v Turnově.

Každoročně jsme fi nančně podpořili několik desítek obnov kulturních památek v Libereckém kraji pro-

střednictvím dotačního titulu „Fond kulturního dědictví Libereckého kraje“ ve výši 5 – 6 mil. Kč.

Co uděláme:

■  Budeme dále podporovat divadlo F. X. Šaldy jako jedinou stálou scénu v kraji. 

■  Zaměříme se na pomoc obecním knihovnám při budování internetových center s možností snadné-

ho přístupu k informacím pro občany i turisty.

■  Připravíme projekt pro zpřístupnění unikátních knižních fondů Libereckého kraje formou e-booku.

■  Provedeme revizi využívání památkových objektů. Ty, u kterých to bude možné, poskytneme veřej-

nosti pro pořádání kulturních a společenských akcí.
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www.cssdliberecko.cz


